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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-8/2022-01 

Датум: 14.04.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА СЕДМЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 14. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,30 часова. 

 

Седници Високог савета судства присуствују: 

 

- Јасмина Васовић – председница Врховног касационог суда и Високог савета 

судства 

- 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 

- Маја Поповић – министарка правде у Влади Републике Србије 

 

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. 

  

 Пре почетка седнице Јасмина Васовић – председница Високог савета судства 

предлаже да се са дневног реда скине тачка: „13. Доношење одлуке о одређивању лица 

овлашћеног за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја“.  
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 Констатује се да су сви присутни чланови Високог савета судства једногласно 

сагласни са напред изнетим предлогом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Седму редовну 

седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи 

измењен 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

 

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

31.03.2022. године;  

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Аранђеловцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 53/21 од 28.05. 2021. године; 

 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Ваљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28.05. 2021. године; 

 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Вршцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05. 2021. године; 

 

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 53/21 од 28.05. 2021. године; 

 

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28.05. 2021. године; 

 

7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Рашки, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

112/21 од 26.11. 2021. године; 

 

8. Доношење одлуке по изјављеним жалбама Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства и заступника судије против решења Дисциплинске комисије 

Високог савета судства број: 116-04-00376/2021-05 од 21.01.2022. године; 

 

9. Разматрање захтева за увећање основне плате судија Прекршајног суда у 

Сремској Митровици; 
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10. Одлучивање о упућивању судије Апелационог суда у Новом Саду Дејана 

Терзића у Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал 

и Посебно одељење за ратне злочине; 

 

11. Одлучивање о премештају  судије Прекршајног суда у Вршцу Дуње Беатовић 

у Прекршајни суд у Панчеву; 

 

12.  Доношење одлуке по приговору на Одлуку о престанку судијске функције 

Снежане Улемек Рацић број: 119-00-0271/2021-01 од 03.02.2022. године; 

 

13. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 

 

14. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 

 

15. Доношење одлуке о престанку дужности председника Жалбене комисије 

Високог савета судства  и дужности члана Жалбене комисије судова Рајке 

Милијаш; 

 

16. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

17. Разно: 

 

 

Констатује се да чланови Савета немају примедби ни допуна на предложени 

измењени дневни ред, и да је једногласно донета одлука да се усвоји предложени 

дневни ред за Седму редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

 

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

31.03.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једноглансо усвојио записник са Шесте 

седнице Високог савета судства која је одржана 31.03.2022. године. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

    *** 

 

 

2. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Аранђеловцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 

53/21 од 28.05. 2021. године; 

 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Аранђеловцу, за три упражњена судијска места,  Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећа четири кандидата: 

 

1. судијског помоћника у Основном суду у Аранђеловцу Миљана Сучевића, 

2. судијског помоћника у Апелационом суду у Београду Немању Новчића, 

3. судијског помоћника у Првом основном суду у Београду Небојшу Стевановића и 

4. судијског помоћника у Основном суду у Крагујевцу Ивану Илић. 

 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу Миљан 

Сучевић. 

 

 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 судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу 

Миљан Сучевић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Апелационом суду у Београду Немања 

Новчић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Апелационом суду у Београду 

Немања Новчић. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Првом основном суду у Београду 

Небојша Стевановић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Првом основном суду у Београду 

Небојша Стевановић. 

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, Марија Аранђеловић 

Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

 ПРОТИВ: Маја Поповић 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се  за судију Основног суда у Аранђеловцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу Ивана Илић. 

 

 Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 
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ЗА: Маја Поповић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

    *** 
 

3. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Ваљеву, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05. 2021. године; 
 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Ваљеву, за пет упражњених судијских места, Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећих седам кандидата: 

 

1. судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву Стојанку Алексић Мађар, 

2. судијског помоћника у Вишем суду у Ваљеву Ивану Којић Илић, 

3. судијског помоћника у Вишем суду у Ваљеву Ану Лазић, 

4. судијског помоћника у Основном суду у Ваљеву Игора Љујића, 

5. судијског помоћника у Вишем суду у Ваљеву Александра Марковског, 

6. корисика почетне обуке на Правосудној академији Кристину Тадић и 

7. судијског помоћника у Вишем суду у Ваљеву Милицу Ђоковић 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву Стојанка Алексић 

Мађар. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву 

Стојанка Алексић Мађар. 

 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву Ивана Којић Илић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву Ивана 

Којић Илић. 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву Ана Лазић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву Ана Лазић. 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву Игор Љујић. 

 

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

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву Игор 

Љујић. 
 

ЗА: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, Марија Аранђеловић 

Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

 ПРОТИВ: Маја Поповић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву Александар Марковски. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства већином гласова донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву 

Александар Марковски. 

 

ЗА: Јасмина Васовић, Вукица Кужић, Гордана Вељовић, Снежана Бјелогрлић, 

Жак Павловић и Маја Поповић 

 

 ПРОТИВ: Марија Аранђеловић Јуреша 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије корисник почетне обуке на Правосудној академији  Кристина Тадић. 
 
 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 
 

ЗА: Марија Аранђеловић Јуреша 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, Снежана 

Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Ваљеву предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву  Милица Ђоковић 
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Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да није 

постојала законска већина гласова за доношење одлуке. 

 

ЗА: Маја Поповић 

 

ПРОТИВ: Јасмина Васовић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, Марија 

Аранђеловић Јуреша, Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 
 

 

4. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Вршцу, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05. 2021. године; 
 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Вршцу, за четири упражњена судијска места, Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећа четири кандидата: 

 

1. судијског помоћника у Основном суду у Панчеву Александру Мађар Деретић, 

2. судијског помоћника у Основном суду у Смедереву Сузану Лисица, 

3. дипломираног правника запосленог код Јавног бележника Ивану Благојевић, 

4. судијског помоћника у Вишем суду у Београду Борислава Белевића. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној скупштини 
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Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Панчеву Александра Мађар 

Деретић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Панчеву 

Александра Мађар Деретић. 
 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Смедереву Сузана Лисица. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Смедереву 

Сузана Лисица. 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије дипломирани правник запослена код Јавног бележника Ивана 

Благојевић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије дипломирани правник запослена код Јавног 

бележника Ивана Благојевић. 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Вршцу предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Београду Бранислав Белевић. 

 

 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 судију Основног суда у Вршцу предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Београду 

Бранислав Белевић. 
 

    *** 
 

5. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Великој Плани, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 

број 53/21 од 28.05. 2021. године; 
 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Великој Плани, за једно упражњено судијско место, Савет спровео 

поступак за избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом 

ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио једног кандидата: 

 

 - судијског помоћника у Основном суду у Крагујевцу Југослава Гарића. 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Великој Плани предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу Југослав 

Гарић. 

 

 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 судију Основног суда у Великој Плани предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу 

Југослав Гарић. 
 

    *** 

6. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Зајечару, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 53/21 

од 28.05. 2021. године; 
 

Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Зајечару, за три упражњена судијска места, Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио следећа три кандидата: 

 

1. судијског помоћника у Оновном суду у Зајечару Петра Миљковића, 

2. судијског помоћика у Вишем суду у Зајечару Сашу Вучића и  

3. судијског помоћика у Вишем суду у Зајечару Душана Јоцића. 

 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Зајечару предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Зајечару  Петар Миљковић. 
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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 судију Основног суда у Зајечару предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Основном суду у Зајечару Петар 

Миљковић. 
 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Зајечару предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару Саша Вучић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Зајечару предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару Саша 

Вучић. 
 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Зајечару предложи Народној скупштини 

Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару Душан Јоцић. 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Зајечару предложи Народној 

скупштини Републике Србије судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару Душан 

Јоцић. 
 

    *** 
 

7. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор судија у 

Основни суд у Рашки, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 112/21 

од 26.11. 2021. године; 
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Јасмина Васовић - председница Високог савета судства изјављује да је за        

утврђивање предлога кандидата за Народну скупштину за судију који се први пут бира у 

Основни суд у Рашки за једно упражњено судијско место, Савет спровео поступак за 

избор судије који се први пут бира, према прописаној процедури, и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је Комисија Високог савета судства доставила 

Савету претходну листу кандидата по азбучном реду презимена кандидата, након што је 

по објављеном огласу, извршила проверу поднетих пријава и утврдила њихову 

дозвољеност, потпуност и благовременост, спровела испит и оценила стручност и 

оспособљеност кандидата, и обавила разговор са кандидатима. 

Савет је за кандидате прибавио  мишљење од органа и организација у којима је 

кандидат радио у правној струци, за кандидате који долазе из судова прибављено је 

мишљење седнице свих судија суда из кога кандидат потиче, као и мишљење седнице 

свих судија непосредно вишег суда, а за кандидате који долазе из реда судијских 

помоћника прибављена је и оцена рада. 

Савет је у поступку за избор судије који се први пут бира на судијску функцију, 

поред стручности, оспособљености и достојности, посебно ценио и врсту послова које је 

кандидат обављао након положеног правосудног испита, увидом у личну и радну 

биографију.  

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор, 

Савет је издвојио једног кандидата: 

 

 - тужилачког помоћника у Основном јавном тужилаштву у Рашки Наташу Илић. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за судију Основног суда у Рашки предложи Народној скупштини 

Републике Србије тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Рашки Наташа 

Илић.  

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 

 Да се за избор за судију Основног суда у Рашки предложи Народној 

скупштини Републике Србије тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву 

у Рашки Наташа Илић. 
 

    *** 

 

8. Доношење одлуке по изјављеним жалбама Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства и заступника судије против решења Дисциплинске комисије 

Високог савета судства број: 116-04-00376/2021-05 од 21.01.2022. године; 
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Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда затворено за јавност. 

 

Констатује се да се писана садржина одлучивања по овој тачки дневног реда 

налази у коверти која је саставни део овог записника. 
 

 

    *** 
 

9. Разматрање захтева за увећање основне плате судија Прекршајног суда у 

Сремској Митровици; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је у току 

поступак анализе броја предмета, односно оптерећености судова и потребног броја судија 

у свим судовима  на територији Републике Србије,  те предлаже да се након окончања 

поступка аналзие одлучи по овој тачки дневног реда. 
 

Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред изнетим 

предлогом. 

 

Констатује се да је Маја Поповић, министарка правде напустила седницу 11,25 

часова, због неодложних слулжбених обавеза.  
 

    *** 
 

10. Одлучивање о упућивању судије Апелационог суда у Новом Саду Дејана 

Терзића у Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал и 

Посебно одељење за ратне злочине; 
 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Жаку Павловићу. 
 

Судија Жак Павловић наводи да је председник Вишег суда у Београду, поднео 

Високом савету судства захтев за поновно упућивање Дејана Терзића, судије Апелационог 

суда у Новом Саду на рад у Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за 

ратне злочине Вишег суда у Београду. Високи савет судства је од Вишег суда у Београду 

затражио извештај о раду судије Дејана Терзића како појединачни тако и збирни о 

поступању судије у том одељењу  за период од 2014. до 25.03.2022. године. Судија Жак 

Павловић упознао је присутне чланове Савета са достављеним извештајем о раду судије 

Дејана Терзића. 
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 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић упути на рад у 

Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине Вишег суда у 

Београду, до окончања предмета у којима поступа, почев од 1. маја 2022. године, а 

најдуже годину дана. 

 

 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 ДЕЈАН ТЕРЗИЋ, судија Апелационог суда у Новом Саду, упућује се на рад у 

Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине Вишег суда у 

Београду, до окончања предмета у којима поступа, почев од 1. маја 2022. године, а 

најдуже годину дана. 
 

    *** 
 

11. Одлучивање о премештају  судије Прекршајног суда у Вршцу Дуње Беатовић у 

Прекршајни суд у Панчеву; 
 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је Дуња 

Беатовић, судија Прекршајног суда у Вршцу поднела  Високом савету судства захтев за 

премештај у Прекршајни суд у Панчеву. У захтеву је навела да је изабрана на судијску 

функцију у Прекршајни суд у Вршцу 06.05.2021. године. Као разлоге за премештај је 

навела да живи у Панчеву и да свакодневно путује из Панчева у Вршац на посао и истог 

дана се враћа кући из Вршца у Панчево. Председник Прекршајног суда у Вршцу и 

председник Прекршајног суда у Панчеву су дали писану сагласност за премештај судије. 
 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се Дуња Беатовић, судија Прекршајног суда у Вршцу премести у Прекршаји 

суд у Панчеву. 

 

Констатује се да по наведеном предлогу није донета одлука с обзиром да нико од 

присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 

 

    *** 
 

12.  Доношење одлуке по приговору на Одлуку о престанку судијске функције 

Снежане Улемек Рацић број: 119-00-02471/2021-01 од 03.02.2022. године; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Марији Аранђеловић Јуреши. 

Судија Марија Аранђеловић Јуреша наводи да је судија Основног суда у Старој 

Пазови Снежана Улемек Рацић у законском року дана 21.02.2022. године доставила  

Високом савету судства приговор против Одлуке Високог савета судства о престанку 

судијске функције број: 119-00-02471/2021-01 од 03.02.2022. године. Судија Марија 

Аранђеловић Јуреша упознала је присутне чланове Савета са садржином изјављеног 

приговора и свим неопходним чињеницама које су потребне за доношење одлуке у овој 

правној ствари. 
 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се усвоји приговор судије Основног суда у Старој Пазови Снежане Улемек 

Рацић и да се измени Одлука о престанку судијске функције Високог савета судства број: 

119-00-2471/2021-01 од 3. фебруара 2022. године тако што ће се утврдити да је Снежани 

Улемек Рацић, судији Основног суда у Старој Пазови престала судијска функција на 

лични захтев,  дана 28.12.2021. године. 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

   О Д Л У К У 

 

 

УСВАЈА СЕ приговор Снежане Улемек Рацић, судије Основног суда у Старој 

Пазови, па се МЕЊА Одлука о престанку судијске функције Високог савета судства број: 

119-00-2471/2021-01 од 3. фебруара 2022. године тако што се УТВРЂУЈЕ да је Снежани 

Улемек Рацић, судији Основног суда у Старој Пазови престала судијска функција на 

лични захтев,  дана 28.12.2021. године. 

 

     

    *** 
 

13. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 
 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

РАДИВОЈУ ШУШЊЕВИЋУ, судији Основног суда у Шапцу престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 04.05.2022. године. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

ЗОЛТАНУ ТАКАРИЋУ, судији Прекршајног суда у Бечеју престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 06.05.2022. године. 

 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

СВЈЕТЛАНИ ШОБОТ БЛАЖЕВИЋ, судији Прекршајног апелационог суда 

престаје судијска функција услед навршења радног века дана 16.05.2022. године. 

 

 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

СВЕТЛАНИ ЂУРИЧИЋ, судији Вишег суда у Сремској Митровици престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 18.05.2022. године. 

 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

МИРЈАНИ СТАНКОВИЋ, судији Апелационог суда у Крагујевцу престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 19.05.2022. године. 

 
 

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

   - о престанку судијске функције- 

 

 

ГОРДАНИ ПАВЛОВИЋ, судији Апелационог суда у Нишу престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 20.05.2022. године. 

 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

СЛАЂАНИ НАКИЋ МОМИРОВИЋ, судији Врховног касационог суда престаје 

судијска функција услед навршења радног века дана 22.05.2022. године. 

 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

МАРИЈИ РАКИЋ, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 23.05.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

   - о престанку судијске функције- 

 

 

ВЕРИЦИ БАЈИЋ, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје судијска 

функција услед навршења радног века дана 23.05.2022. године. 

    *** 

 

14. Доношење одлуке о престанку функције судије поротника на лични захтев; 
 
 

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

  - о престанку функције судије поротника- 

 

 

 БАЧЛИЈИ ПАВЛУ, судији поротнику Основног суда у Пироту, престаје функција 

судије поротника на лични захтев дана 14.04.2022. године. 
 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

  - о престанку функције судије поротника- 

 

 

 ЈЕЛЕНИ МИЈАТОВ, судији поротнику Основног суда у Бечеју, престаје 

функција судије поротника на лични захтев дана 14.04.2022. године. 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 

 

  - о престанку функције судије поротника- 

 

 МИЛЕНИ КОЧИЈАШЕВИЋ, судији поротнику Основног суда у Старој Пазови, 

престаје функција судије поротника на лични захтев дана 14.04.2022. године. 
 

 

    *** 
 

15. Доношење одлуке о престанку дужности председника Жалбене комисије 

Високог савета судства  и дужности члана Жалбене комисије судова Рајке 

Милијаш; 
 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 
 

                     О Д Л У К У 
 

РАЈКИ МИЛИЈАШ, саветнику Врховног касационог суда престаје дужност 

председника Жалбене комисије Високог савета судства и дужност члана Жалбене 

комисије судова, услед престанка радног односа. 
 
- Доношење одлуке о именовању председника Жалбене комисије Високог 

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

 
 

                     О Д Л У К У 

 
 
МИРЈАНА ПУЗОВИЋ, саветник у Врховном касационом суду именује се за 

председника Жалбене комисије Високог савета судства. 

 

    *** 
 

16. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

О Д Л У К У    

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање Јелени Ивановић, судији Врховног 

касационог суда и вршиоцу функције председника Управног суда, у Рим, Република 

Италија, у периоду од 22. до 24. маја 2022. године, ради учешћа у раду Генералне 

скупштине Удружења АСА-Europe и у раду Семинара на тему: ,,Начини заштите 

приватних субјеката у односу на државне органе: мере и правни лекови – одговорност и 

усклађеност“ у организацији Удружења врховних управних судова и државних савета 

(АСА-Europe) и Државног савета Италије. 

 

 

    *** 

17. Разно: 

 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11. 35 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                         Јасмина Васовић 
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