
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 29.05.2020. године 

Б е о г р а д 

   

 

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије и Гордане Вељовић и Цвете Кајевић 

Грубишић, чланова комисије, са записничарем Мајом Станковић, након спроведеног 

дисциплинског поступка затвореног за јавност у предмету против судије  Основног 

суда у ..., АА, по предлогу за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 13.02.2020. године, због 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама, завршеног дана 29.05.2020. године, донела је и истог дана 

јавно објавила  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

    

Одбија се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 13.02.2020. године, против судије 

Основног суда у ..., АА, ЈМБГ ..., рођене ... године у ..., од оца ..., са пребивалиштем у 

..., улица ..., 

 

Да је у периоду од 26.09.2017. године до 05.04.2018. године, неоправдано 

одуговлачила поступак у предмету Основног суда у ... П. бр. .../..., у ком предмету је 

поступала на тај начин што у наведеном предмету није предузела ниједну радњу ради 

достављања списа предмета Апелационом суду у ... по жалби, иако су за то били 

испуњени услови од 26.09.2017. године, и поред ургенција пуномоћника туженог од 

26.09.2017. године и 29.11.2017. године, а што је довело до повреде права на суђење у 

разумном року, у наведеном предмету, утврђено решењем Вишег суда у ... Ржг. .../... 

од 17.09.2018. године, 

-чиме би извршила дисциплински прекршај неоправдано одуговлачење 

поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 С обзиром да су се заменик Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства Марија Аранђеловић Јуреша и судија АА након објављивања решења одрекли 

права на жалбу и изјавили да не траже писмени отправак решења, на основу члана 2 

Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и 

председника судова, у вези члана 429 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку 

отправак решења не треба да садржи образложење. 

 

 

          Председник Дисциплинске комисије 

                      Високог савета судства 

                       С у д и ј а  

                      Милевка Миленковић  

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења жалба није дозвољена.   
   

 


