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Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

Број: 06-00-19/2022-01 

Датум: 28.09.2022. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 
СА ТРИНАЕСТЕ  СЕДНИЦE 

СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

ОДРЖАНЕ ДАНА 28. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

Констатује се да је седница почела у 10,45 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 

 - 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. 

  

 Јасмина Васовић – председница Високог савета судства отвара Тринаесту 

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 Дванаесте седнице Високог савета судства која је 

одржана 01.09.2022. године;  

 

2. Доношење одлуке по жалби заменика Дисциплинског тужиоца изјављене против 

решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број:116-04-00051/2022-

05 од 01.07.2022.године; 

 

3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија;  

 

4. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

 

5. Одлучивањe о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности; 

 

6. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

7. 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 

Тринаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. 

 

Констатује се да Високи савет судства отпочиње рад седнице по усвојеном 

дневном реду. 

 

    *** 

 

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

одржана 01.09.2022. године;  

 

 

Констатује се да је Високи савет судства једногласно усвојио записник са  

Дванаесте седнице Високог савета судства која је одржана 01.09.2022. године. 

 

  *** 

 

2. Доношење одлуке по жалби заменика Дисциплинског тужиоца изјављене 

против решења Дисциплинске комисије Високог савета судства број:116-04-

00051/2022-05 од 01.07.2022.године; 

 

 

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. 

 

 

*** 

 

3. Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија;    

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства предлаже да се 

одлучивање по овој тачки дневног реда одложи за на наредну седницу, с обзиром да није 

у целости припремљен материјал за одлучивање по овој тачки дневног реда. 

  

Констатује се да су сви чланови Савета једногласно сагласни са напред 

изнетим предлогом. 

 

*** 

 

4. Разматрање захтева за премештај судија у други суд; 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  наводи да се судија 

Привредног суда у Чачку Ивана Михаиловић обратила Високом савету судства са 

захтевом за премештај из Привредног суда у Чачку у Привредни суд у Краљеву. У захтеву 

је судија изнела своје породичне разлоге за премештај, са којима су упознати сви чланови 

Високог Савета судства. Вршилац функције председника Привредног суда у Чачку и 

председник Привредног суда у Краљеву дали су писану сагласност за премештај судије 

Привредног суда у Чачку  Иване Михаиловић у Привредни суд у Краљеву. 

 

  Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Привредног суда у Чачку Ивана Михаиловић премести у Привредни 

суд у Краљеву почев од 10.10.2022. године. 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

                                          Р Е Ш Е Њ Е 

 

ИВАНА МИХАИЛОВИЋ, судија Привредног суда у Чачку премешта се у 

Привредни суд у Краљеву почев од 10.10.2022. године. 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства  изјављује да се судија 

Основног суда у Краљеву Оливера Јовановић обратила Високом савету судства са молбом 

за премештај из Основног суда у Краљеву у Трећи основни суд у Београду. У захтеву је 

судија изнела своје здравствене разлоге за премештај, са којима су упознати сви чланови 

Високог Савета судства. Председник Основног суда у Краљеву и председник Трећег 
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основног суда у Београду дали су писану сагласност за премештај судије Основног суда у 

Краљеву Оливере Јовановић у Трећи основни суд у Београду. 

 

 

  Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се судија Основног суда у Краљеву Оливера Јовановић премести у Трећи 

основни суд у Београду почев од 01.11.2022. године. 

 

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

 

 

                                          Р Е Ш Е Њ Е 

 

  ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ, судија Основног суда у Краљеву премешта се у Трећи 

основни суд у Београду, почев од 01.11.2022. године. 

 

  ЗА: Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, Снежана 

Бјелогрлић, Жак Павловић и Маја Поповић 

 

  ПРОТИВ: Јасмина Васовић                                                   

 

*** 

 

 

5. Одлучивањe о престанку судијске функције због трајног губитка радне 

способности; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је 

председница Вишег суда у Смедереву, дописом обавестила Високи савет судства да је 

решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Смедерево 

бр.182.1-1 00171/22 од 15. августа 2022. године, Александри Ђорђевић, судији Вишег 

суда у Смедереву, утврђен потпуни губитак радне способности, као последица болести, 

почев од 11. јула 2022. године, које решење је правноснажно 5. септембра 2022. године.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

     О Д Л У К У  

        - о престанку судијске функције – 

 

 АЛЕКСАНДРИ ЂОРЂЕВИЋ, судији Вишег суда у Смедереву престала је 

судијска функција због губитка радне способности услед болести, дана 5. септембра 2022. 

године. 
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*** 

 

 

6. Разматрање захтева за упућивање судије на студијско путовање; 

 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је  председник 

Вишег суда у Београду, дописом од 12. септембра 2022. године, обавестио Високи савет 

судства да је Светлана Галић, судија Вишег суда у Београду, позвана од стране правног 

саветника Министарства правде САД (ОПДАТ), да учествује на регионалној 

конференцији ,,Проактивно суђење” у периоду од 4. до 6. октобра 2022. године ( са 

данима путовања 3. и 7. октобар 2022. године), у Дубровник, Република Хрватска. 

Председник Вишег суда у Београду дао је сагласност за наведено студијско путовање, док 

је дописом од 19.09.2022. године доставио извештај о раду за судију Светлану Галић. 

 

 

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

 

 

      О Д Л У К У  

 

  ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Вишег суда у Београду Светлани 

Галић у Дубровник, Република Хрватска у периоду од 4. до 6. октобра 2022. године, ради 

учешћа на регионалној конференцији ,,Проактивно суђење”  у организацији Министарства 

правде САД (ОПДАТ).  

 

  ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

  ПРОТИВ: Маја Поповић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је вршилац 

функције председника Апелационог суда у Београду, дописом од 19. 09. 2022. године, 

обавестио Високи савет судства да је Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у 

Београду, позван од стране ОПДАТ програма Министарства правде САД и амбасаде САД 

у Загребу, да као предавач учествује на регионалној судијској конференцији, која се 

одржава у периоду од 4. до 6. октобра 2022. године, у Дубровнику, Република Хрватска.  

 

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

 

 

      О Д Л У К У  

 

  ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Апелационог суда у Београду 

Миодрагу Мајићу у Дубровник, Република Хрватска, у периоду од 4. до 6. октобра 2022. 
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године, ради учешћа у својству предавача на регионалној конференцији ,,Проактивно 

суђење”  у организацији Министарства правде САД (ОПДАТ).  

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

 ПРОТИВ: Маја Поповић 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да се 

председница Основног суда у Пожеги Олга Тешовић, обратила захтевом за одобрења 

студијског путовања у Републику Хрватску, у периоду од 3. до 7. октобра 2022. године, 

ради учешћа у раду Радне групе за регионалну судску управу и ефикасност, чије 

успостављање подржава Канцеларија Министарства правде САД за развој. Председник 

Вишег суда у Ужицу доставио је Високом савету судства образложено мишљење за 

наведено судијско путовање и уз исто доставио Одлуку о вредновању рада председника 

суда од 24.05.2022. године. 

  Присутни  чланови Савета  једногласно констатују да је на претходној 

седници Високог савета судства која је одржана 01.09.2022. године, председници 

Основног суда у Пожеги Олги Тешовић већ одобрено једно студијско путовања у 

Детроит, Дражава Мичиген, у периоду од 17. до 24. октобра 2022. године. 

 

  Јасмина Васовић – председница Високог савета судства ставља на гласање 

предлог да се одобри студијско путовање судији и председнику Основног суда у Пожеги 

Олги Тешовић у Дубровник, Република Хрватска у периоду од 3. до 7. октобра 2022. 

године, ради учешћа у раду Радне групе за регионалну судску управу и ефикасност, чије 

успостављање подржава Канцеларија Министарства правде САД за развој, помоћ и обуку 

тужилаштва у иностранству. 

 

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

од присутних чланова Савета није гласао за доношење одлуке. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је судија 

Апелационог суда у Нишу Сања Костић, доставила Високом савету судства молбу ради 

доношења одлуке о студијском путовању у Детроит, држава Мичиген, у периоду од 17. до 

24. октобра 2022. године, ради учешћа на међународној годишњој конференцији 

Националног удружења жена судија. Вршилац фукције председника Апелационог суда у 

Нишу доставила је Високом саветау судства образложено мишљење за наведено студијско 

путовање и извештај о раду судије. 

 Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

      О Д Л У К У  

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Апелационог суда у Нишу Сањи 

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

учешћа на међународној годишњој конференцији Националног удружења жена судија у 
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организацији Канцеларије за међународну борбу против наркотика и спровођење закона 

(INL) Америчке амбасаде у Београду.  

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства изјављује да је судија 

Врховног касационог суда Бојана Пауновић поднела молбу Високом савету судства за 

студијско путовање у Сарајево, ради учешћа на уводној обуци УСАИД-овог пројекта 

,,Правосуђе против корупције у БиХ”, за судије Врховног суда ФБиХ, која ће се одржати 

10. октобра 2022. године у просторијама Врховног суда у Сарајеву, на тему ,,Како 

функционишу информацијске и комуникацијске технологије и интернет инфраструктуре”.  

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

      О Д Л У К У  

 

ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Врховног касационог суда Бојани 

Пауновић у Сарајево, ради учешћа на уводној обуци УСАИД-овог пројекта ,,Правосуђе 

против корупције у БиХ”, за судије Врховног суда ФБиХ, која ће се одржати 10. октобра 

2022. године, на тему ,,Како функционишу информацијске и комуникацијске технологије 

и интернет инфраструктуре”. 

 

Јасмина Васовић – председница Високог савета судства наводи да је судија 

Вишег суда у Новом Саду, председник Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег 

суда у Новом Саду Ана Стаменић, доставила Високом савету судства  молбу за учешће на 

регионалној конференцији ,,Ефикасност правосуђа” која ће се одржати у Дубровнику, 

Република Хрватска, у периоду од 3. до 7. октобра 2022. године. Председник Вишег суда у 

Новом Саду, доставио је образложено мишљење за наведено студијско путовање као и 

извештај о раду судије Ане Стаменић. 

 

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

 

 

      О Д Л У К У  

 

  ОДОБРАВА СЕ студијско путовање судији Вишег суда у Новом Саду Ани 

Стаменић у Дубровник, Република Хрватска, у периоду од 3. до 7. октобра 2022. године, 

ради учешћа на регионалној конференцији ,,Ефикасност правосуђа” у организацији 

Министарства правосуђа Републике Хрватске и Одељења за правосуђе амбасаде САД, 

програма ОПДАТ. 

 

 ЗА: Јасмина Васовић, Зорана Делибашић, Гордана Вељовић, Вукица Кужић, 

Снежана Бјелогрлић и Жак Павловић 

 

 ПРОТИВ: Маја Поповић 

*** 
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7. Разно: 

 

- Доношње Одлуке о престанку дужности чланова Kомисије Врховног 

касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада 

судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог 

суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у 

Нишу и именовање нових чланова Комисије: 

 

Констатује се да је након гласања Високи савет судства једногласно донео 

 

 

     О Д Л У К У  

 

                I 

 

ГОРДАНИ КОМНЕНИЋ судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

заменика председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка 

вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног 

апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, 

Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у 

Нишу.   

ДОБРИЛИ СТРАЈИНИ судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

РАДОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

БРАНКИ ДРАЖИЋ судији Врховног касационог суда, престаје дужност заменика 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

БИСЕРКИ ЖИВАНОВИЋ судији Врховног касационог суда, престаје дужност 

заменика члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања 

и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

 

 

        II 
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ГОРДАНА КОМНЕНИЋ судија Врховног касационог суда, именује се за 

председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

ТАТЈАНА МАТКОВИЋ СТЕФАНОВИЋ судија Врховног касационог суда, 

именује се за заменика председника Kомисије Врховног касационог суда за спровођење 

поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, 

Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у 

Београду, Апелационог суда у Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и 

Апелационог суда у Нишу. 

ЈЕЛЕНА ИВАНОВИЋ судија Врховног касационог суда, именује се за члана 

Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

ВЕСНА СТАНКОВИЋ судија Врховног касационог суда, именује се за заменика 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

МИЛЕНА РАШИЋ судија Врховног касационог суда, именује се за члана 

Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и утврђивањe 

оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог суда, 

Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у Новом 

Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

БОЈАНА ПАУНОВИЋ судија Врховног касационог суда, именује се за заменика 

члана Kомисије Врховног касационог суда за спровођење поступка вредновања и 

утврђивањe оценe рада судија и председника Управног суда, Привредног апелационог 

суда, Прекршајног апелационог суда, Апелационог суда у Београду, Апелационог суда у 

Новом Саду, Апелационог суда у Крагујевцу и Апелационог суда у Нишу. 

 

 

Седница Високог савета судства завршена је у 11,30 часова. 

 

 

Записник сачинила: 

Мила Стаменковић                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА 

 

                      Јасмина Васовић 
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