
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА  

Број:...-...-.../...-... 

Дана:21.07.2014. године  

Б е о г р а д  

 

  Дисциплинска комисија Високог савета судства састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије и Бисерке Живановић и Живе 

Новаковића, чланова комисије, са записничаром Мајом Станковић, након спроведеног 

дисциплинског поступка затвореног за јавност, у предмету против судије 

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

Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број  ...-...-.../...-... од 05.06.2014. 

године, који је примљен у Комисији дана 06.06.2014. године, због тешког 

дисциплинског прекршаја из чл. 90 ст. 2 Закона о судијама у вези чл. 90 ст. 1, алинеја 

3 Закона о судијама, завршеног дана 21.07.2014.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 05.06.2014. године који је 

примљен у Комисији 06.06.2014. године, против судије Апелационог суда у ...,  АА, 

рођене дана ...... године у ..., од оца ..., ЈМБГ:..., са пребивалиштем у ..., ул. ..., број ...,  

 

  - да је у периоду од 17.05.2010. године до 31.12.2013. године, поступајући 

као судија Апелационог суда у ..., у предметима кривичног одељења, неоправдано 

каснила у изради судских одлука у предметима, са којима је била задужена као члан 

већа, иако је била свесна да је дужна да одлуке експедује у примереном року, услед 

чега је због броја предмета у којима је дошло до кашњења са израдом одлуке и 

времена у коме су одлуке израђене дошло до тешког нарушавања угледа и поверења 

јавности у судство, на тај начин што је:  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 26.03.2013. године, а писмени отправак одлуке је експедован 22.10.2013. 

године, након 210 дана,  
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  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 12.03.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 290 дана,  

   

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 23.07.2013. године, након 105 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 15.01.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 346 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 07.02.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 323 дана,  

   

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 14.06.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 182 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 13.06.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 04.12.2013. године, након 174 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.07.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 10.12.2013. године, након 154 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 31.01.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 330 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 02.09.2010. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 1212 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 27.03.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 626 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 20.11.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 29.11.2013. године, након 374 дана,  
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  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 30.09.2010. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 06.06.2012. године, након 614 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 10.07.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 17.06.2013. године, након 342 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 12.02.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 318 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 15.01.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 26.04.2013. године, након 101 дан,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 08.11.2013. године, након 213 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 26.09.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.06.2013. године, након 274 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 03.08.2011. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 16.07.2013. године, након 713 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 03.07.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 17.06.2013. године, након 349 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 16.01.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 697 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 26.02.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 20.06.2013. године, након 114 дана,  

  

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 08.03.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 645 дана,  
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  -  у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 26.05.2011. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 22.10.2013. године, након 880 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.12.2010. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 28.05.2013. године, након 901 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 02.06.2011. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 21.06.2013. године, након 750 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 04.09.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 479 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 13.10.2011. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 14.05.2012. године, након 214 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 29.09.2011. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 820 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 15.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 29.07.2013. године, након 105 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 17.07.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 20.06.2013. године, након 338 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 22.03.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 631 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 20.11.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 24.05.2013. године, након 185 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 17.05.2010. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 1306 дана, 
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  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 05.02.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 29.11.2013. године, након 297 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 17.01.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 696 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 08.11.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 414 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 23.07.2013. године, након 105 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 13.09.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 29.11.2013. године, након 441 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 12.02.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 15.11.2013. године, након 276 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 02.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 269 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 01.06.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 560 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 11.09.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 472 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 17.01.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 332 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 05.09.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 04.12.2013. године, након 90  дана, 
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  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 01.06.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.12.2013. године, након 560 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 26.03.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 27.12.2013. године, након 276 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 22.11.2012. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 13.11.2013. године, након 356 дана,  

 

  - у предмету Кж1-.../..., седница већа на којој је донета одлука по жалби 

одржана 09.04.2013. године, а писмени отправак одлуке достављен одељењу судске 

праксе 14.11.2013. године, након 219 дана,  

 

  - чиме би извршила тежак дисциплински прекршај из чл. 90 ст. 2 Закона о 

судијама у вези чл. 90 ст. 1 алинеја 3 Закона о судијама.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 05.06.2014. 

године, против судије  Апелационог суда у ...  АА  поднео предлог за вођење 

дисциплинског поступка, који је примљен  у Комисију 06.06.2014. године, због 

извршеног тешког дисциплинског прекршаја из чл. 90 ст. 2 Закона о судијама у вези 

чл. 90 ст. 1 алинеја 3 Закона о судијама, са предлогом да се утврди одговорност судије 

за дисциплински прекршај који јој је стављен на терет и да се у смислу чл. 28 

Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија стави 

образложени предлог за разрешење судије Високом савету судства. Заменик 

Дисциплинског тужиоца Драгана Миросављевић је на рочишту за дисциплинску 

расправу остала при  поднетом предлогу за вођење дисциплинског поступка.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу у 

одсуству уредно позване судије против које се води дисциплински поступак АА, која 

није оправдала свој изостанак, на коме је на предлог Дисциплинског тужиоца 

извршила увид у извештај в.ф. председника Апелационог суда у ..., СУ-III-...-.../..., 

увид у службену белешку Дисциплинског тужиоца од 27.05.2014. године и изјашњење 

судије АА од 21.05.2014. године, као и увид у лични лист судије, а по службеној 

дужности је прочитала изјашњење судије АА упућено Дисциплинској комисији, 

захтев судије АА за престанак судијске функције упућен Високом савету судства, 

Одлуку о престанку судијске функције Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 

24.06.2014. године и допис упућен Високом савету судства од 27.06.2014. године.  
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  Увидом у захтев за престанак судијске функције, Дисциплинска комисија 

је утврдила да је судија АА као судија Апелационог суда у ..., Високом савету судства 

поднела захтев да  јој престане судијска функција са даном 1.07.2014. године, а исти 

захтев је упућен дана 16.06.2014. године и у судској управи заведен под пословним 

бројем СУ-V-...-.../....  

 

  Читањем Одлуке Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 24.06.2014. 

године, утврђује се да је Високи савет судства на седници одржаној дана 24.06.2014. 

године донео одлуку о престанку судијске функције АА, судији Апелационог суда у 

..., са даном 1.07.2014. године на лични захтев и да ову одлуку треба објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

  Увидом у допис заведен у судској управи под пословним бројем СУ-V-

.../.../... од 27.06.2014. године утврђује се да је  судија АА Високом савету судства 

упутила допис у коме се одрекла права на изјављивање приговора против одлуке 

Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 24.06.2014. године, којом је на лични 

захтев утврђен престанак судијске функције са даном 1.07.2014. године.  

 

  Имајући у виду изведене доказе, које је прихватила као веродостојне 

будући да нису оспорени од стране Дисциплинског тужиоца, као и изјашњење судије 

у том делу, које је идентично садржини изведених доказа, Дисциплинска комисија 

налази да је против судије АА, дана 06.06.2014. године покренут дисциплински 

поступак подношењем предлога за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-.../...-..., а да је након тога судија АА 

затражила од Високог савета судства да јој престане судијска функција са даном 

1.07.2014. године, након чега је Високи савет судства и донео такву одлуку.  

 

  Дакле, с обзиром да је након покретања дисциплинског поступка против 

судије Апелационог суда у ..., АА, истој престало својство судије, које је неопходно на 

страни учиниоца дисциплинског прекршаја да би се према њему водио дисциплински 

поступак, то по нахођењу Дисциплинске комисије иста околност представља трајну 

сметњу за вођење дисциплинског поступка иако је настала након покретања 

дисциплинског поступка, па у том смислу према судији треба одбити предлог за 

вођење дисциплинског поступка, јер је исти беспредметан. Ово тим пре, што је судији 

стављено на терет извршење тешког дисциплинског прекршаја који за последицу има 

разрешење судије у поступку пред Високим саветом судства, а у конкретном случају 

судији је судијска функција престала, па је самим тим разрешење беспредметно.  

 

  До оваквог уверења Дисциплинска комисија је дошла имајући у виду 

одредбе Закона о судијама којима је у Четвртој глави прописан престанак судијске 

функције па су у чл. 57 прописани сви разлози за престанак судијске функције, а у 

чл.58 престанак функције на захтев судије. 
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  Одредбом чл. 57 ст. 1 Закона о судијама је прописано да судијска 

функција престаје на захтев судије, кад судија наврши радни век, кад трајно изгуби 

радну способност за обављање судијске функције, кад не буде изабран на сталну 

функцију или кад буде разрешен. Одредбом чл. 58 Закона о судијама је прописан 

престанак функције на захтев судије, те да судија који жели да му функција престане 

подноси писмени захтев Високом савету судства, да исти може бити повучен док 

функција судији не престане Одлуком Високог савета судства или истеком рока 

предвиђеним овим Законом, да судијска функција престаје оног дана када Високи 

савет судства наведе у својој одлуци, а у ставу 4 наведене одредбе је прописано да ако 

судија после покренутог поступка за разрешење поднесе захтев за  престанак 

функције, он се не разматра до окончања поступка за разрешење.  

 

  Следствено томе, по оцени Комисије, да је након покретања 

дисциплинског поступка према судији Апелационог суда у ... и одржаног рочишта за 

дисциплинску расправу на коме су изведени докази дошло до утврђења одговорности 

за тежак дисциплински прекршај и покретања поступка за разрешење образложеним 

предлогом од стране Дисциплинске комисије упућеним Високом савету судства, 

Високи савет судства би застао са доношењем одлуке о престанку функције на захтев 

судије. Међутим, у конкретном случају, одмах након покретања дисциплинског 

поступка, подношењем дисциплинског предлога Дисциплинској комисије пре него 

што је заказано и одржано рочиште за дисциплинску расправу судији Апелационог 

суда је престала судијска функција на лични захтев, чиме је изгубила својство 

извршиоца дисциплинског прекршаја прописаног Законом о судијама, тако да то 

представља трајну сметњу за вођење дисциплинског поступка, па су наводи заменика 

Дисциплинског тужиоца са рочишта за дисциплинску расправу да се ради о 

чињеницама које су наступиле након периода наведеног у предлогу за вођење 

дисциплинског поступка, оцењени као без значаја за доношење другачије одлуке.  

 

  Ово тим пре што је одредбом чл.92 Закона о судијама прописано да 

Дисциплинска комисија покреће поступак за разрешење судије када утврди 

одговорност судије за тежак дисциплински прекршај, а одредбом чл.97 истог Закона 

су прописане одлуке Дисциплинске комисије, те да након спроведеног дисциплинског 

поступка Дисциплинска комисија може да одбије предлог Дисциплинског тужиоца 

или да усвоји предлог и изрекне дисциплинску санкцију. Тумачењем наведених 

одредби и њиховим довођењем у везу очигледно је да законом није предвиђена 

могућност да се решењем утврди одговорност судије за тежак дисциплински 

прекршај, а да се истовремено не покрене поступак за разрешење судије, који је у 

конкретном случају беспредметан, тако да према околностима конкретног случаја, 

имајући у виду врсту дисциплинског прекршаја који је судији стављен на терет (за 

који није предвиђено изрицање дисциплинских санкција прописаних одредбом чл.91 

Закона о судијама, већ покретање поступка за разрешење судије) и чињеницу да је 

судији то својство престало, не постоји законска могућност за доношење другачије 

одлуке и након евентуалног упуштања у мериторно расправљање. 
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  Дисциплинска комисија је извела и доказе предложене од стране 

Дисциплинског тужиоца, али се није упуштала у оцену главне ствари, имајући у виду 

да су се стекле околности које трајно спречавају вођење дисциплинског поступка 

према судији коме је то својство престало одлуком надлежног органа, па се у 

образложењу одлуке ограничила само на ове околности.  

 

  Са напред наведених разлога, Дисциплинска комисија је на основу чл. 26 

ст. 2 тач. 1 Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности 

судија, одбила предлог за вођење дисциплинског поступка и одлучила као у изреци.  

 

 

                                                                              Председник Дисциплинске комисије  

                                                                                   Високог савета судства-судија 

                                                                                            Милевка Миленковић  

 

 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења Дисциплинске 

комисије може се изјавити жалба Високом савету судства у року од 8 дана од дана                      

пријема отправка решења.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


