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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-16/2022-01 

Датум: 01.09.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 1. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 12,00 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 

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

- Гордана Вељовић – 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 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 Дванаесту 

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 Једанаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 30.06.2022. године;  

 

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

председника Привредног апелационог суда  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 46/22 од 08.04.2022. године; 

 

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

председника Апелационог суда у Београду  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године; 

 

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

председника Прекршајног апелационог суда  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 46/22 од 08.04.2022. године; 

 

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

председника Вишег суда у Прокупљу  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

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

председника Вишег суда у Пироту  који је објављен у Службеном гласнику РС“, 

број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

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

председника Вишег суда у Врању  који је објављен у Службеном гласнику РС“, 

број 58/22 од 18.05.2022. године; 

 

8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Привредног суда у Чачку  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године; 

 

9. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Првог основног суда у Београду који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

10. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Другог основног суда у Београду  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Сјеници  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 
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12. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Сурдулици  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

13. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Лозници  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

14. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са другим службама,  

пословима и поступцима;  

 

15. Разматрање захтева за упућивање судије у Прекршајни суд у Обреновцу ради 

поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору; 

 

16. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

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

 

18. Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

19. Одлучивањe о престанку функције судиjе поротника на лични захтев; 

 

20. 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 

Дванаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

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

одржана 30.06.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са  

Једанаесте седнице Високог савета судства која је одржана 30.06.2022. године. 

 

*** 

 

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

председника Привредног апелационог суда  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 46/22 од 08.04.2022. године; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Привредног апелационог суда, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да на оглас за избор председника Привредног 

апелационог суда пријаву поднео један кандидат из реда судија и то судија и вршилац 

функције председника Привредног апелационог суда Јасминка Обућина. Комисија 

Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата, након што је по 

објављеном огласу, извршила проверу поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, 

потпуност и благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и 

разговор са кандидатом. 

 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата судије Привредног 

апелационог суда Јасминке Обућине из поступка за избор председника суда, Савет је 

утврдио да наведени кандидат испуњава све законом прописане услове за избор за 

председника Привредног апелационог суда. 

 

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личну и радну биографију напред 

наведеног кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену за  програм рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Привредног апелационог суда Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Привредног апелационог суда Јасминка Обућина. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Привредног апелационог суда Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Привредног апелационог суда 

Јасминка Обућина. 

*** 

 

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

председника Апелационог суда у Београду  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за предлог 

кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор за председника Апелационог 

суда у Београду, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом ове 

тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да се на оглас за избор председника 

Апелационог суда у Београду пријаавио само један кандидат из реда судија и то судија 

Врховног касационог суда Душко Миленковић који је тренутно и вршилац функције 

председника Апелационог суда у Београду. Комисија Високог савета судства  доставила је 

Савету претходну листу кандидата, након што је по објављеном огласу, извршила проверу 

поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила 

оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са кандидатом. 

 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата судије Врховног касационог 

суда Душка Миленковића из поступка за избор председника суда, Савет је утврдио да 

наведени кандидат испуњава све законом прописане услове за избор за председника 

Апелационог суда у Београду. 

 

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личну и радну биографију напред 

наведеног кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Апелационог суда у Београду Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Врховног касационог суда Душко Миленковић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Апелационог суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Врховног касационог суда Душко 

Миленковић. 

 

 

*** 

 

 

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

председника Прекршајног апелационог суда  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 46/22 од 08.04.2022. године; 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Прекршајног апелационог суда, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да се за оглас за избор председника 

Прекршајног апелационог суда јавило пет  кандидата из реда судија и то: 

 

 - Судија Прекршајног апелационог суда Весна Адамовић Скадрић 

 - Судија Прекршајног апелационог суда Драгица Бараћ 

 - Судија Прекршајног апелационог суда Горан Божић 

 - Судија Прекршајног апелационог суда Мирослав Петровић 

 - Судија Прекршајног апелационог суда Горица Секулић 

 

 Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

по азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 

извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника.  

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је издвојио кандидата: 

 

Судију Прекршајног апелационог суда Горицу Секулић 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да након 

разматрања целокупног материјала напред наведених кандидата из поступка за избор 

председника суда, произилази да сви кандидати углавном потичу из правосуђа. Три 

кандидата све време прате след у правосуђу у разним нивоима судова, а пре прекршајних 

судова су били и у неким другим судовима. Како у овом погледу постоји изједначена 

ситуација, предлаже да се за председника суда предложи кандидат који има највише 

искуства, а то је судија Горица Секулић. Она има 27 година радног искуства и то је 

чињеница која овог кандидата издваја од свих осталих кандидата. Такође, она има и 

искуства као заменик председника суда, а и раније је била председник суда. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Прекршајног апелационог суда Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Прекршајног апелационог суда Горица 

Секулић. 
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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 Прекршајног апелационог суда Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Прекршајног апелационог суда 

Горица Секулић. 

 

 

*** 

 

 

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

председника Вишег суда у Прокупљу  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Вишег суда у Прокупљу, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом 

ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да се на оглас за избор председника Вишег 

суда у Прокупљу пријавио само један кандидат из реда судија и то судија Вишег суда у 

Прокупљу Гордана Ђурић која је и вршилац функције председника тог суда. Комисија 

Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата, након што је по 

објављеном огласу, извршила проверу поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, 

потпуност и благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка 

вредновања и утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и 

разговор са кандидатом. 

 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личну и радну биографију напред 

наведеног кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је утврдио да судија Вишег суда у Прокупљу Гордана Ђурић 

испуњава све законом прописане услове за избор за председника Вишег суда у Прокупљу. 

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Вишег суда у Прокупљу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Прокупљу Гордана Ђурић. 
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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 Вишег суда у Прокупљу Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Прокупљу Гордана Ђурић. 

 

 

*** 

 

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

председника Вишег суда у Пироту  који је објављен у Службеном гласнику РС“, 

број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлог кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника Вишег 

суда у Пироту, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом ове тачке 

дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да се на оглас за избор председника Вишег 

суда у Пироту пријавило три  кандидата из реда судија и то: 

 

 - Судија Вишег суда у Пироту Славица Видановић  

 - Судија Вишег суда у Пироту Зоран Манић 

 - Судија Вишег суда у Пироту Иван Николић 

 

 Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

по азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 

извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је издвојио кандидата: 

 

 Судију Вишег суда у Пироту Ивана Николића. 
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да након 

разматрања целокупног материјала напред наведених кандидата из поступка за избор 

председника суда, произилази да кандидат Иван Николић у односу на остале кандидате 

једини има оцену 5 (пет) са разговора, због чега предлаже да се за избор за председника 

Вишег суда у Пироту Народној скупштини Републике Србије предложи судија Вишег 

суда у Пироту Иван Николић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Вишег суда у Пироту Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Пироту Иван Николић. 

 

 

*** 

 

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

председника Вишег суда у Врању  који је објављен у Службеном гласнику РС“, 

број 58/22 од 18.05.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Вишег суда у Врању, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом ове 

тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да на оглас за избор председника Вишег суда у 

Врању пријавила су се два  кандидата из реда судија и то: 

 

  - Судија Вишег суда у Врању Драгана Илић Марковић  

- Судија Вишег суда у Врању Татјана Михајловић Јовановић.  

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

према азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 

извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновање и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

Судија Зорана Делибашић прочитала је личне и радне биографије напред 

наведених кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 
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Након разматрања целокупног материјала оба кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет није издвојио ниједног кандидата, с обзиром да су оба кандидата 

добила четворку са разговора. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Вишег суда у Врању Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Врању Драгана Илић Марковић. 

 

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

ниједан од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Вишег суда у Врању Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Вишег суда у Врању Татјана Михајловић Јовановић. 

 

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

ниједан од присутних чланова Савета није гласао за усвајање предлога. 

 

   

*** 

 

 

8. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Привредног суда у Чачку  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Привредног суда у Чачку, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом 

ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Зорани Делибашић. 

 

 Судија Зорана Делибашић наводи да је на оглас за избор председника 

Привредног суда у Чачку пријаву поднео један кандидат из реда судија и то судија 

Привредног суда у Чачку Зорица Миливојчевић која је тренутно и вршилац функције 

председника суда у том суду. Комисија Високог савета судства  доставила је Савету 

претходну листу кандидата, након што је по објављеном огласу, извршила проверу 

поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила 

оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са кандидатом. 

 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је утврдио да судија Привредног суда у Чачку Зорица 
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Миливојчевић испуњава све законом прописане услове за избор за председника 

Привредног суда у Чачку. 

 

 Судија Зорана Делибашић прочитала је личну и радну биографију напред 

наведеног кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира 

председник, оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Привредног суда у Чачку Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Привредног суда у Чачку Зорица Миливојчевић. 

 

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 Чачку Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Привредног суда у Чачку Зорица 

Миливојчевић. 

 

*** 

 

9. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Првог основног суда у Београду који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за предлог 

кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника Првог основног 

суда у Београду, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом ове 

тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић наводи да на оглас за избор председника Првог основног 

суда у Београду пријавила су се три  кандидата из реда судија и то:  

 

    - Судија Првог основног суда у Београду Снежана Ивковић,  

- Судија Вишег суда у Београду Иван Јовичић  

- Судија Апелационог суда у Београду Весна Миљуш. 

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

према азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 

извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 
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 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира председник, 

оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је издвојио кандидата: 

 

 Судију Апелационог суда у Београду Весну Миљуш. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да након 

разматрања целокупног материјала напред наведених кандидата из поступка за избор 

председника суда, произилази да кандидат Снежана Ивковић је добила просечну оцену за 

програм рада 4,67, што је ставља у подређен положај у односу на остала два кандидата, 

који имају  петице за програм рада. Два кандидата из поступка за избор председника су 

изједначена у погледу оцене за програм рада и оцене рада и то кандидат Весна Миљуш и 

кандидат Иван Јовичић. Предност кандидата Весне Миљуш је то што је судија 

београдског суда с обзиром да се бира председник Првог основног суда у Београду. 

Кандидат Весна Миљуш је судија Апелационог суда у Београду која потиче из Првог 

основног суда у Беогруду, док кандидат Иван Јовичић је судија Вишег суда у Београду 

који је био вршилац функције председника суда у Крагујевцу, затим је био члан Високог 

савета судства, када му је мировала судијска функција, због чега је једно време био 

искључен са рада у суду.  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства поводом ове тачке 

дневног реда отвара дискусију. 

 

 Након добијене речи судија Зорана Делибашић изјављује да се придружује 

изнетим наводима председнице Високог савета судства и истиче да као судија Врховног 

касационог суда и недавни судија Апелационог суда у Београду, има увид у рад судије 

Весне Миљуш и у рад судије Ивана Јовичића. Судија Весна Миљуш је јако добар судија 

парничар. Одлуке су јој квалитетне, концизне и јасне. Парничну материју добро познаје, 

што можда за председника суда некоме није ни битно, али с обзиром на материју Првог 

основног суда у Београду, јесте битно. Она је била судија Првог основног суда у Београду 

и зна који су проблеми тог суда, и као судија апелационог суда и са аспекта парничне 

материје може добро да сагледа да ли постоје и који су то евентуални проблеми макар што 

се тиче парничног одељења. 

 

 Након добијене речи судија Снежана Бјелогрлић наводи да је кандидат Весна 

Миљуш један од три кандидата, која је написала два програма рада за два потпуно 

различита суда. Неприхватљиво је то да су се поједине судије кандидовале за место 

председника  у два суда, а написали само један програм рада.  
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Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Првог основновног судау Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Београду Весна 

Миљуш. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Првог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Апелационог суда у Београду Весна 

Миљуш. 

 

 

*** 

 

 

10. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Другог основног суда у Београду  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Другог основног суда у Београду, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић.. 

 

 Судија Вукица Кужић наводи да су на оглас за избор председника Другог 

основног суда у Београду пријаве поднела четири кандидата из реда судија и то: 

 

 - Судија Првог основног суда у Београду Снежана Ивковић 

 - Судија  Вишег суда у Београду Татјана Јеремић 

 - Судија Вишег суда у Београду Иван Јовичић 

 - Судија Апелационог суда у Београду Весна Миљуш. 

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

према азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 

извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Након разматрања целокупног материјала свих кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је издвојио кандидата: 
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 Судију Вишег суда у Београду Татјану Јеремић. 

 

 Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира председник, 

оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом 

   

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да након 

разматрања целокупног материјала напред наведених кандидата из поступка за избор 

председника суда, произилази да се кандидат Татјана Јеремић налазила одредђени број 

година на месту председника Другог основног суда у Београду. У периоду док је била 

председник, Други основни суд у Београду је  показао добре резултате рада, те да јој ово 

искуство даје предност у односу на остале кандидате. Предлаже да се за избор за 

председника Другог основног судау Београду Народној скупштини Републике Србије 

предложи судија Вишег суда у Београду Татјана Јеремић. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

Да се за избор за председника Другог основног суда у Београду Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Вишег суда у Београду Татјана 

Јеремић. 

 

 

*** 

 

11. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Сјеници  који је објављен у Службеном гласнику 

РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Основног суда у Сјеници, Савет спровео поступак према прописаној процедури и поводом 

ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је на оглас за избор председника Основног суда у 

Сјеници пријаву поднео један кандидат из реда судија и то судија Основног суда у 

Сјеници Алмир Машовић. Комисија Високог савета судства  доставила је Савету 

претходну листу кандидата, након што је по објављеном огласу, извршила проверу 

поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила 

оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са кандидатом. 
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 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је утврдио да судија Основног суда у Сјеници Алмир Машовић 

испуњава све законом прописане услове за избор за председника Основног суда у 

Сјеници. 

 

 Вукица Кужић прочитала је личну и радну биографију напред наведеног 

кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира председник, 

оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Основног суда у Сјеници Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Сјеници Алмир Машовић. 

 

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 Сјеници Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Сјеници Алмир Машовић. 

 

*** 

 

 

12. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Основног суда у Сурдулици  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Основног суда у Сурдулици, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

 Судија Вукица Кужић наводи да се на оглас за избор председника Основног суда 

у Сурдулици пријавило три кандидата из реда судија и то:  

 

- Судија Основног суда у Сурдулици Сандра Поповић,  

- Судија Вишег суда у Нишу Горан Спасић, 

- Судија Основног суда у Сурдулици Сања Стојковић.  

 

Комисија Високог савета судства  доставила је Савету претходну листу кандидата 

према азбучном редоследу презимена кандидата, након што је по објављеном огласу, 
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извршила проверу поднетих пријава и утрдила њихову дозвољеност, потпуност и 

благовременост, прибавила оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и 

утврђивање оцене рада судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са 

кандидатима. 

 

 Савет је за кандидате прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 

 Судија Вукица Кужић прочитала је личне и радне биографије напред наведених 

кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира председник, 

оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Након разматрања целокупног материјала кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је утврдио да сви напред наведени кандидати испуњавају све 

законом прописане услове за избор председника Основног суда у Сурдулици. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Основног суда у Сурдулици Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Основног суда у Сурдулици Сања Стојковић. 

 

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 Сурдулици Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Основног суда у Сурдулици Сања 

Стојковић. 

 

 

*** 

 

 

 

13. Доношење одлуке о поднетим пријавама кандидата на оглас за избор 

председника Прекршајног суда у Лозници  који је објављен у Службеном 

гласнику РС“, број 18/22 од 11.02.2022. године; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је за 

предлагање кандидата Народној скупштини Републике Србије за избор председника 

Прекршајног суда у Лозници, Савет спровео поступак према прописаној процедури и 

поводом ове тачке дневног реда даје реч известиоцу судији Вукици Кужић. 

 

Судија Вукица Кужић наводи да је на оглас за избор председника Прекршајног 

суда у Лозници пријаву поднео један кандидат из реда судија и то судија Прекршајног 
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суда у Лозници Милан Кесеровић. Комисија Високог савета судства  доставила је Савету 

претходну листу кандидата, након што је по објављеном огласу, извршила проверу 

поднете пријаве и утрдила њену дозвољеност, потпуност и благовременост, прибавила 

оцену рада од Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада 

судије и председника суда, оценила програм рада и разговор са кандидатом. 

 Савет је за кандидата прибавио мишљење од седнице свих судија суда за који се 

предлаже избор председника. 

 Након разматрања целокупног материјала кандидата из поступка за избор 

председника суда, Савет је утврдио да судија Прекршајног суда у Лозници Милан 

Кесеровић испуњава све законом прописане услове за избор за председника Прекршајног 

суда у Лозници. 

 

 Вукица Кужић прочитала је личну и радну биографију напред наведеног 

кандидата, оцену рада, мишљење седнице свих судија суда за који се бира председник, 

оцену програма рада и оцену са разговора са кандидатом. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се за избор за председника Прекршајног суда у Лозници Народној скупштини 

Републике Србије предложи судија Прекршајног суда у Лозници Милан Кесеровић. 

 

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 Лозници Народној 

скупштини Републике Србије предложи судија Прекршајног суда у Лозници 

Милан  Кесеровић. 

 

*** 

 

14. Доношење одлуке о спојивости судијске функције са другим службама,  

пословима и поступцима;  

 

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се Савету 

обратио в.ф. председника Основног суда у Бечеју Јожеф Фабијан дописом од 01.08.2022. 

године, којим је затражио обавештење да ли је чланство у Савету за безбедност Општине 

Нови Бечеј спојиво са обављањем судијске функције и функције председника суда. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

         О Д Л У К У 

 

Обављање послова члана у Савету за безбедност Општине Нови Бечеј, није 

неспојиво са судијском функцијом. 

 



18 

 

*** 

 

15. Разматрање захтева за упућивање судије у Прекршајни суд у Обреновцу ради 

поступања у раду већа од троје судија ради доношења одлуке по приговору; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је вршилац 

функције председника Прекршајног апелационог суда дописом од 22. јула 2022. године 

проследила захтев вршиоца функције председника Прекршајног суда у Обреновцу за 

упућивање судије Љиљане Рисовић Николић, судије Прекршајног суда у Лазаревцу, на 

рад у Прекршајни суд у Обреновцу,  ради поступања у Већу од троје судија за одлучивање 

о приговору на решење о извршењу. Прибављено је мишљење седнице свих судија 

Прекршајног суда у Обреновцу, мишљење седнице свих судија Прекршајног суда у 

Лазаревцу као и сагласност судије Љиљане Рисовић Николић, судије Прекршајног суда у 

Лазаревцу за упућивање на рад у Прекршајни суд у Обреновцу. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ЉИЉАНА РИСОВИЋ НИКОЛИЋ, судија Преркшајног суда у Лазаревцу 

упућује се на рад у Прекршајни суд у Обреновцу ради поступања у Већу од троје судија за 

одлучивање о приговору на решење о извршењу, почев од 1. септембра 2022. године,   

најдуже годину дана. 

 

*** 

 

 

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 судији Основног суда у Новом Саду Душану 

Дакићу у Вашингтон и Форт Ворт, Тексас, Сједињене Америчке Државе, у периоду од 6. 

до 16. септембра 2022. године, ради учешћа у програму ,,Отворени свет - Ефикасност у 

кривичном поступку”, у организацији Congressional Office for international Leadership 

(COIL) у сарадњи са амбасадом Сједињених Америчких Држава у Србији.. 
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Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

 ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Вишег суда у Нишу Јелени 

Миладиновић у Вашингтон и Форт Ворт, Тексас, Сједињене Америчке Државе, у периоду 

од 7. до 17. септембра 2022. године, ради учешћа у програму ,,Отворени свет - Ефикасност 

у кривичном поступку”, у организацији Congressional Office for international Leadership 

(COIL) у сарадњи са амбасадом Сједињених Америчких Држава у Србији.. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Вишег суда у Београду Зорани 

Трајковић у Тиват (Црна Гора),  у периоду од 6. до 9. септембра 2022. године, ради учешћа 

на Балканској регионалној царинској и правосудној радионици, у организацији 

канцеларије Министарства привреде Сједињених Америчких Држава у оквиру амбасаде 

Сједињених Америчких Држава  у Републици Србији. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Управног суда Мињи Бикицки у 

Републику Словенију (Брдо код Крања), у периоду од 11. до 13. септембра 2022. године, 

ради учешћа у раду Конференције о Европској повељи у организацији Међународног 

удружења судија за избегличко и миграционо право ( IARMJ ),  уз подршку  UNHCR-a. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Управног суда Мири Стевић Капус у 

Републику Словенију (Брдо код Крања), у периоду од 11. до 13. септембра 2022. године, 

ради учешћа у раду Конференције о Европској повељи у организацији Међународног 

удружења судија за избегличко и миграционо право ( IARMJ ),  уз подршку  UNHCR-a. 

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

 

ОДОБРАВА СЕ судији Основног суда у Димитровграду Саши Тричковићу 

студијско путовање у Републику Бугарску, град Велико Трново, у периоду од 11. до 16. 

септембра 2022. године, ради учешћа у пројекту Европске уније и Европске мреже 

правосудних органа у организацији CEPOL-а ( агенција Европске уније за обуку органа за 

спровођење закона), у сарадњи са Европском мрежом за обуку правосудних органа (EJTN. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ судији и вршиоцу функције председника Управног суда Радојки 

Маринковић студијско путовање у Републику Француску и Луксембург, у периоду од 24. 

до 28. септембра, ради учешћа студијској посети на тему  заштите права у области јавних 

набавки у организацији Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) у 

оквиру пројекта ,,Ефективне јавне набавке у служби економског раста“ уз подршку 

Шведске агенције за међународну сарадњу и развој (Сида). 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ судији Управног суда Гордани Богдановић студијско путовање у 

Републику Француску и Луксембург, у периоду од 24. до 28. септембра, ради учешћа 

студијској посети на тему  заштите права у области јавних набавки у организацији 

Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) у оквиру пројекта 

,,Ефективне јавне набавке у служби економског раста“ уз подршку Шведске агенције за 

међународну сарадњу и развој (Сида). 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ судији Основног суда у Нишу Ивани Миловановић студијско 

путовање у Детроит, држава Мичиген, у периоду од 17. до 24. октобра 2022. године, ради 

учешћа на међународној годишњој конференцији Националног удружења жена судија у 

организацији  Канцеларије за међународну борбу против наркотика и спровођење закона  

(INL) Америчке амбасаде у Београду. 

 

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

 

ОДОБРАВА СЕ судији Врховног касационог суда Биљани Синановић студијско 

путовање у Будву, Црна Гора, ради учешћа на регионалном састанку контакт особа ЕЈН, 

који се одржава у периоду од 20. до 21. септембра 2022. године, у организацији Пројекта 

за сузбијање тешких злочина на западном Балкану ИПА/2019 пројекта у блиској сарадњи 

са Секретаријатом ЕЈН.  

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ судији и председнику Основног суда у Пожеги Олги Тешовић 

студијско путовање у Детроит, држава Мичиген, у периоду од 17. до 24. октобра 2022. 

године, ради учешћа на међународној годишњој конференцији Националног удружења 

жена судија у организацији Канцеларије за међународну борбу против наркотика и 

спровођење закона ( INL) Америчке амбасаде у Београду. 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У 

 

ОДОБРАВА СЕ судији Вишег суда у Београду Зорици Аврамовић студијско 

путовање у Анкару, Република Турска, у периоду од 11. до 16. септембра 2022. године, 

ради учешћа на стручној обуци на тему ,,Суђења за трговину дрогом” у организацији 

Турске развојне агенције ( ТИКА). 
 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У  

      

 

ОДОБРАВА СЕ судији Вишег суда у Београду Ани Трифуновић Ђуричковић 

студијско путовање у Анкару, Република Турска, у периоду од 11. до 16. септембра 2022. 

године, ради учешћа на стручној обуци на тему ,,Суђења за трговину дрогом” у 

организацији Турске развојне агенције ( ТИКА). 
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*** 

 

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

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 МИЛЕВИ ГОЧАНИН, судији Привредног суда у Краљеву престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 04.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 СЛОБОДАНУ СТОЈИЛКОВИЋУ, судији Аплелационог суду у Нишу престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 11.10.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 РАДЕНКУ МАЛЕТИНУ, судији Основног суда у Новом Саду престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 11.10.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ЉУБОМИРУ ПЕТРОВИЋУ, судији Прекршајног суда у Новом Пазару престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 12.10.2022. 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- 

 

 СВЕТЛАНИ БОГУНОВИЋ НАЂ, судији Основног суда у Смедереву, престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 14.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 МИРИ ТУБИН ЧАНАК, судији Апелационог суда у Новом Саду престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 19.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 МИЛОШУ ВАСИЋУ, судији Основног суда у Јагодини престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 20.10.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 СЕНКИ РАДЕВИЋ САРИЋ, судији Другог основног суда у Београду престаје 

судијска функција услед навршења радног века, дана 22.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 МИЛЕНИ СТЕВОВИЋ, судији Првог основног суда у Београду престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 22.10.2022. 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- 

 

 БОРКИ КОРЕНОЈ, судији Основног суда у Бечеју престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 24.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ВЕСНИ ИЛИЋ, судији Привредног суда у Крагујевцу престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 25.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 СНЕЖАНИ АНЂЕЛКОВИЋ, судији Основног суда у Јагодини престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 28.10.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ВЕРИЦИ РИСТИЋ, судији Основног суда у Прокупљу престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 28.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ГРОЗДИ АРНАУТ, судији Апелационог суда у Крагујевцу престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 28.10.2022. 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- 

 

 СНЕЖАНИ МИЛОШЕВИЋ, судији Апелационог суда у Нишу престаје судијска 

функција услед навршења радног века, дана 29.10.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ДОБРИЛИ МРДАК, судији Вишег суда у Сомбору престаје судијска функција 

услед навршења радног века, дана 30.10.2022. године. 

 

 

*** 

 

 

18. Одлучивањe о престанку судијске функције на лични захтев; 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 ВЕСНИ ДОМИЋ, судији Прекршајног суда у Суботици престаје судијска 

функција на лични захтев, дана 01.09.2022. године. 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

    -о престанку судијске функције- 

 

 НАТАШИ РАДОВАНОВИЋ, судији Прекршајног суда у Јагодини престаје 

судијска функција на лични захтев, дана 31.08.2022. године. 
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*** 

 

 

19. Одлучивањe о престанку функције судиjе поротника на лични захтев; 

 

 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

   -о престанку функције судије поротника- 

 

 ЗОРАНУ МИТИЋУ, судији поротнику Основног суда у Пироту престаје функција 

судије портника на лични захтев, дана 01.09.2022. године. 

 

 

*** 

20. Разно: 

 

- Доношење одлуке о стављању ван снаге одлуке Високог савета судства број: 021-05-

53/2021-01 од 28.06.2021. године; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је на 

седници одржаној 28.06.2021. године Високи савет судства  донео Одлуку којом се 

увећава основна плата судија који обављају функцију у другостепеном грађанском 

одељењу Вишег суда у Новом Саду, у висини од 15% почев од 1. јула 2021. године, и то 

до попуне упражњених судијских места у том суду.  Како су судијска места у Вишем суду 

у Новом Саду попуњена ступањем троје судија на судијску функцију дана 20.07.2022. 

године, то предлаже да се по службеној дужности укине Одлука Високог савета судства 

број: 021-05-53/2021-01 од 28.06.2021. године, почев од 21.07.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

         О Д Л У К У 

 

 УКИДА СЕ по службеној дужности у целости Одлука Високог савета судства број: 

021-05-53/2021-01 од 28.06.2021. године, почев од 21.07.202.године. 

 

 

- Доношење Одлуке о упућивању судије на обавезну обуку; 

 

Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда затворено за 

јавност. 
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Констатује се да се садржина одлучивања по овој тачки дневног реда налази у 

коверти која је саставни део овог записника. 

 

- Доношење одлуке о измени Одлуке Високог савета судства број:119-00-

00594/2022-01/1 од 21.07.2022. године; 

 

Констатује се да је одлучивање по овој тачки дневног реда затворено за 

јавност. 

 

Констатује се да се садржина одлучивања по овој тачки дневног реда налази у 

коверти која је саставни део овог записника. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 13,45 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                      Јасмина Васовић 
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