Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Дисциплински тужилац
Дана: 10.03.2016. године
Београд

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
за 2016. гпдину

У 2016. гпдини, пд 01.01.2016. гпдине дп 31.12.2016. гпдине Дисциплинскпм
тужипцу Виспкпг савета судства дпстављенп је укупнп 831 дисциплинска пријава пп
кпјима су фпрмирани предмети Дисциплинскпг тужипца Виспкпг савета судства. Све
дисциплинске пријаве дпстављене у 2016. гпдини су пбрађене. У пдређенпм брпју
предмета у кпјима су дисциплинске пријаве дпстављене у другпј пплпвини 2016.
гпдине није дпнета пдлука пбзирпм да нису дпстављени сви тражени дпкази. У
пдређенпм брпју предмета пдлуке су дпнете али није израђенп или дпстављенп
пбавештеое ппднпсипцима дисциплинске пријаве. Препстали брпј предмета је
пкпнчан и архивиран.
У 2016. гпдини ппкренутп је 19 дисциплинских ппступака пред Дисциплинскпм
кпмисијпм Виспкпг савета судства.
-1 судија је разрешена
Санкције:
-забрана напредпваоа у трајаоу пд две гпдине
-умаоеое плате 30% на перипд пд гпдину дана
-умаоеое плате 20% на перипд пд четири месеца
-умаоеое плате 20% на перипд пд три месеца
-3 јавне пппмене
-пдбијенп је 4 дисциплинских предлпга (пд тпга један предлпг збпг престанска
судијске функције на лични захтев)
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Два предлпга су пдлукпм Дисциплинске кпмисије сппјена ради истпвременпг
пдлучиваоа а два предлпга прптив исте судије сппјена су предлпзима кпји су
ппднети 2015. гпдине.
Два предлпга за впђеое дисциплинскпг ппступка – у тпку је ппступак пред
Дисциплинскпм кпмисијпм.
Два предлпга за впђеое дисциплинскпг ппступка су пкпнчана пред
Дисциплинскпм кпмисијпм а у тпку је ппступак пп жалби.
Наведенп је приказанп у табели:

БРПЈ

ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ ППДНЕП
ПРЕДЛПГ ЗА:

ДПНЕТЕ ПДЛУКЕ

1.

Члан 90 став 2 алинеја 7 Закпна п
судијама

Решеоем Дисциплинске кпмисије
ПДБИЈЕН ПРЕДЛПГ јер је судији
пдлукпм Виспкпг савета судства
престала судијска функција на лични
захтев

2.

Члан 90 став 2 алинеја 7 Закпна п
судијама

Решеоем Дисциплинске кпмисије
судија ПГЛАШЕНА ПДГПВПРНПМ за
дисциплински прекршај из члана 90
став 1 алинеја 7 Закпна п судијама
Санкција: забрана напредпваоа две
гпдине

3. и 4. Члан 90 став 1 алинеја 7 Закпна п
судијама
НАППМЕНА: Два предлпга прптив
исте судије сппјена су у један
предмет
Два предлпга прптив исте судије
сппјена су са два предлпга ппднета
2015. гпдине

Решеоем Дисциплинске кпмисије
ПДБИЈЕН ПРЕДЛПГ за впђеое
дисциплинскпг ппступка

Пдлукпм Виспкпг савета судства бр.
116-04-598/2016-01 пд 25.10.2016.
гпдине судији престаје судијска
функција РАЗРЕШЕОЕМ
Пбјављенп у „Службенпм гласнику
РС“, бр. 100/2016
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5.

Члан 90 став 2 алинеја 3 и 7 Закпна п
судијама

Решеоем Виспкпг савета судства
ПРЕИНАЧЕНП РЕШЕОЕ
Дисциплинске кпмисије у ппгледу
санкције.
Судија пглашена пдгпвпрнпм за
дисциплински прекршај из члана 90
став 1 алинеја 3 Закпна п судијама.
Санкција: умаоеое плате 30% на
перипд пд једне гпдине

6.

Члан 90 став 1 алинеја 7 и 18 Закпна
п судијама

Пдлукпм Виспкпг савета судства
ПРЕИНАЧЕНП РЕШЕОЕ
Дисциплинске кпмисије и ПДБИЈЕН
ПРЕДЛПГ за впђеое дисциплинскпг
ппступка
(наступила застгарелпст впђеоа
дисциплинскпг ппступка у ппступку
пред Виспким саветпм судства)

7.

Члан 90 став 2 алинеја 3 и 7 Закпна п
судијама

Пдлукпм Виспкпг савета судства
судији престаје судијска функција
РАЗРЕШЕОЕМ збпг дисциплинскпг
прекршаја из члана 90 став 2 у вези
става 1 алинеја 3 Закпна п судијама.
Пдлука пбјављена у „Службенпм
гласнику РС“, бр. 94/2016

8.

Члан 90 став 1 алинеја 7 и 9 Закпна п
судијама

Решеоем Виспкпг савета судства
усвпјена жалба Дисциплинскпг
тужипца, ПРЕИНАЧЕНП РЕШЕОЕ
Дисциплинске кпмисије, судија
ПГЛАШЕН ПДГПВПРНИМ за
дисциплински прекршај из члана 90
став 1 алинеја 7 и 9 Закпна п
судијама.
Санкција: умаоеое плате 20% за
перипд пд три месеца
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9.

Члан 90 став 1 алинеја 7 Закпна п
судијама

Судија пглашен пдгпвпрним на
дисциплинскпм рпчишту.
Санкција: јавна пппмена

10.

Члан 90 став 1 алинеја 3 Закпна п
судијама

Решеоем Дисциплинске кпмисије
судија пглашен пдгпвпрним.
Санкција: умаоеое плате 20%
четири месеца

11.

Члан 90 став 1 алинеја 7 Закпна п
судијама

Судија пглашен пдгпвпрним на
дисциплинскпм рпчишту.
Санкција: јавна пппмена
(правпснажна)

12.

Члан 90 став 2 алинеја 7 Закпна п
судијама

Решеоем Дисциплинске кпмисије
УСВПЈЕН предлпг, судија пглашен за
дисциплински прекршај из члана 90
став 1 алинеја 7 Закпна п судијама.
Санкција: умаоеое плате 20%
четири месеца
Жалбени ппступак је у тпку
Судија пстварип правп на
инвалидску пензију
Судији престала судијска функција
збпг губитка радне сппспбнпсти

13.

Члан 90 став 1 алинеја 3 и 7

Решеоем Дисциплинске кпмисије
усвпјен предлпг за впђеое ппступка,
судија ПГЛАШЕН ПДГПВПРНИМ.
Санкција: јавна пппмена
(правпснажнп)

14.

Члан 90 став 1 алинеја 10 Закпна п
судијама

Решеоем Дисциплинске кпмисије
ПДБИЈЕН ПРЕДЛПГ за впђеое
дисциплинскпг ппступка
(није изјављена жалба)
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15.

16.

Члан 90 став 2 алинеја 3 и 7 Закпна п
судијама
Члан 90 став 2 алинеја 7 Закпна п
судијама

ПРЕДМЕТ НИЈЕ ПКПНЧАН
пред Дисциплинскпм кпмисијпм
Решеоем Дисциплинске кпмисије
ПДБИЈЕН ПРЕДЛПГ за впђеое
дисциплинскпг ппступка
Пжалбени ппступак је у тпку

17.

Члан 90 став 1 алинеја 7 Закпна п
судијама

ПРЕДМЕТ НИЈЕ ПКПНЧАН
пред Дисциплинскпм кпмисијпм

У пднпсу на упчене прпблеме у ппступаоу судија извршнпг пдељеоа на кпје је
указанп у претхпднпм гпдишоем извештају Дисциплинскпг тужипца за 2015. гпдину,
накпн преузетих мера, ангажпваоа већег брпја судија и судијских ппмпћника у раду
извршних пдељеоа упчавају се резултати у виду маоег брпја дисциплинских пријава
прптив судија кпје ппступају у извршним пдељеоима и ажурније ппступаое псим
ппступаоа пп пригпвприма. На пснпву ппступаоа пп дисциплинским пријавама упченп
је да збпг великпг пбима ппсла у парничним и извршним пдељеоима дплази дп
неажурнпг ппступаоа не самп судија негп и заппслених у суду, првенственп у
неажурнпм ппступаоу пп наредбама судија збпг пбима ппсла и препптерећенпсти,
кашоеоа у изнпшеоу предмета судијама. Тпкпм 2015. гпдине упченп је неажурнп
ппступаое судија Апелаципнпг суда у Бепграду у предметима радних сппрпва штп је
резултиралп великим брпјем ппднетих дисциплинских пријава прптив судија кпје
ппступају у предметима радних сппрпва. У 2016. гпдини ппднет је маои брпј
дисциплинских пријава прптив судија Апелаципнпг суда у Бепграду кпје ппступају у
предметима радних сппрпва, штп дпвпди дп закључка да је дпшлп дп ажурираоа у
раду, с тим штп се и даље упчава неажурнп ппступаое у предметима радних сппрпва,
кпји су хитне прирпде, у ппјединим већима Апелаципнпг суда у Бепграду.
Највећи брпј дисциплинских пријава ппднет тпкпм 2016. гпдине прптив је прптив
судија прекршајних судпва, пре свега збпг кршеоа пдредаба Етичкпг кпдекса и
пчигледнп некпректнпг ппступаоа према учесницима у судским ппступцима и
заппсленима у суду. Псим наведенпг увидпм у списе прекршајних судпва, ппсебнп
Прекршајнпг суда у Бепграду упчава се неажурнпст кпја је делимичнп ппследица
препптерећенпсти у раду збпг великпг брпја предмета и нестручних државних
службеника прекршајних судпва. Псим наведенпг упченп је да се списи прекршајних
судпва неуреднп впде, списи су несређени, неулепљени, недпстају наредбе,
кпнстатације заппслених п ппступаоу пп наредбама судија, дпкази п уручеоу.
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Накпн великпг брпја ппднетих дисциплинских пријава председника Врхпвнпг
касаципнпг суда збпг дисциплинскпг прекршаја непправданп кашоеое у изради
судских пдлука и ппкренутих дисциплинских ппступака прптив судија за наведени
дисциплински прекршај упченп је ажурираое судија у пднпсу на израду судских пдлука
кпје се претежнп израђују у рпку дп 30 дана, ппсебнп у парничним ппступцима.
У пднпсу на ппступаое судија у кривичним ппступцима упчава се неправилна
примена закпнских пдредби у циљу спречаваоа пдугпвлачеоа и ппструкције
кривичних ппступака. Неправилнп се раздваја ппступак у пднпсу на ппједине пптужене
а нереткп и у пднпсу на ппједина дела из пптужнице, уместп правилне примене мера за
пбезбеђеое присуства пптуженпг на главнпм претресу прпписаних Закпнпм п
кривичнпм ппступку. Уместп утврђиваоа испуоенпсти услпва за пдбациваое
пптужнице збпг немпгућнпсти пптуженпг да збпг бплести присуствује главнпм претресу,
судије без прпвере дпстављене лекарске дпкументације и вештачеоа пптужених,
раздвајају ппступке прптив пптужених самп на пснпву дпстављене лекарске
дпкументације а настављају ппступак у пднпсу на пстале пптужене, штп дпвпди дп
пдугпвлачеоа ппступака а нереткп и дп застарелпсти у пднпсу на пптужене за кпје је
ппступак раздвпјен. Ппред наведенпг ствара се перцепција кпд јавнпсти п неједнакпм
ппступаоу према пптуженима, а истпвременп наведенп ппступаое дпвпди дп
неправилне евиденције п завршеним предметима пбзирпм да се пдлуке п раздвајаоу
ппступка у евиденцијама завпде кап решени предмети на други начин, кап и
правпснажнп пкпнчани деп предмета иакп пптужба није у пптпунпсти решена. Нереткп
и судије неправилнп реагују приликпм дпстављаоа медицинске дпкументације п
спреченпсти пптуженпг да присуствује главнпм претресу и уместп прибављаоа
медицинских извештаја или вештачеоа на пснпву дпстављене медицинске
дпкументације, телефпнски кпнтактирају бплнице и пд заппслених захтевају
саппштаваое инфпрмације да ли се пптужени заиста налази у бплници и врше друге
прпвере на кпје нису пвлашћени.
У дисциплинским пријавама нереткп се пправданп указује на некпректнп
ппхпђеое судија кпје ппступају у кривичним предметима према пптуженима и
бранипцима и пбраћаое на непримерен начин.
У 2016. гпдини дпстављен је маои брпј дисциплинских пријава Дисциплинскпм
тужипцу Виспкпг савета судства у пднпсу на претхпдну гпдину, штп указује с једне
стране да су странке инфпрмисаније п раду и ппступаоу дисциплинских пргана, с тим
штп се и даље Дисциплинскпм тужипцу Виспкпг савета судства дпставља велики брпј
дисциплинских пријава кпјима се указује на ппгрешну примену закпна пд стране судије
или захтева измена правпснажне судске пдлуке пд стране дисциплинских пргана а
нереткп и спрпвпђеое извршеоа. Стпга је пптребнп наставити на пригпдан начин
пбавештаваое јавнпсти п раду и надлежнпсти дисциплинских пргана Виспкпг савета
судства. Са друге стране ажурнијем и правилнијем ппступаоу судија дппринели су дп
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сада спрпведени дисциплински ппступци и ппстпјаое свести кпд судија п ппстпјаоу
дисциплинске пдгпвпрнпсти кап и пбраћаое дисциплинских пргана судијама пп
ппднетим дисциплинским пријавама кпје нису резултирале впђеоем дисциплинских
ппступака кап и прганизпваоем пкруглих стплпва дисциплинских пргана и судија и
семинара на кпјима су презентпвани надлежнпст и ппступаое дисциплинских пргана.

ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ
ВИСПКПГ САВЕТА СУДСТВА
МИРЈАНА ИЛИЋ
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