
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: …-…-…/…-… 

Дана: 10.10.2014. године 

Б е о г р а д 

 

   

ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА  

                                          
 

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије и Бисерке Живановић и Томислава 

Трајковића, 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 …-…-…/…-…, број …-…-…/…-…, број …-…-…/…-… и 

број …-…-…/…-… од 26.06.2014.године, због тешког дисциплинског прекршаја из 

члана 90 став 2 Закона о судијама у вези члана 90 став 1 алинеја 3 и 7 Закона о 

судијама, завршеног дана 10.10.2014.године,  

 

  на основу члана 28 Правилника о дисциплинском поступку и 

дисциплинској одговорности судија подноси 

 

 

ПРЕДЛОГ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У... 

АА 

 

 

  Због тога што је у периоду од 2010. године до 30.12.2013. године, 

поступајући као судија Основног суда у... у предметима парничног одељења, 

неоправдано каснио у изради судских одлука и неоправдано одуговлачио судски 

поступак, иако је био свестан да је дужан да одлуке експедује у примереном року, и да 

уредно поступа по предметима, услед чега је због броја предмета у којима је дошло до 

кашњења са израдом одлука и времена у коме су одлуке израђене, те због 

неоправданог одуговлачења поступка, с обзиром да се у предметима није поступало 

две и више година, те због времена у коме су одлуке израђене као и непоступања по 

предметима више од две године, дошло до тешког нарушавања угледа и поверења 

јавности у судство, на тај начин што је: 
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-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 02.03.2010. године, а одлука 

експедована 31.12.2013. године, након 1400 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 07.04.2010. године, а одлука 

експедована 25.11.2013. године, након 1328 дана,  

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 15.11.2011. године, а одлука 

експедована 04.11.2013. године, након 720 дана,  

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 26.11.2012. године, а одлука 

експедована 27.11.2013. године, након 396 дана,  

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 21.05.2012. године, а одлука 

експедована 21.11.2013. године, након 549 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 25.09.2012. године, а одлука 

експедована 27.12.2013. године, након 458 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 10.09.2013. године, а одлука 

експедована 13.12.2013. године, након 94 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 18.12.2012. године, а одлука 

експедована 18.12.2013. године, након 365 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа је закључена дана 21.02.2012. године, а 

одлука експедована 24.12.2013. године, након 672 дана, 

 

-У предмету П.бр. …/…, главна расправа закључена дана 11.07.2013. године, а одлука 

експедована 23.10.2013. године, након 104 дана, 

 

-У предмету П1.бр. …/…, главна расправа закључена дана 16.09.2013. године, а 

одлука експедована 31.12.2013. године, након 106 дана, 

 

-У предмету П1.бр. …/…, главна расправа закључена дана 05.07.2012. године, а 

одлука експедована 15.11.2013. године, након 498 дана, 

 

-У предмету П1.бр. …/…, главна расправа закључена дана 11.09.2012. године, а 

одлука експедована 26.12.2013. године, након 471 дана,  

 

-У предмету П1.бр. …/…, главна расправа закључена дана 13.03.2012. године, а 

одлука експедована 26.12.2013. године, након 653 дана,  
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-У предмету П1.бр. …/…, главна расправа закључена дана 08.06.2010. године, а 

одлука експедована 17.03.2014. године, након 1435 дана, 

 

-У предмету П1.бр. …/… пријављени судија није поступао три године и три месеца, 

и то почев од дана 28.09.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе закључене 28.09.2010. године, и није предузео ни једну радњу до децембра 

2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П.бр. …/… пријављени судија није поступао по предмету три године и 

осам месеци и то почев од 27.04.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П.бр. …/… пријављени судија није поступао по предмету три године и 

осам месеци и то почев од 27.04.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен са 

предметом,  

 

-У предмету П.бр. …/… пријављени судија није поступао по предмету три године и 

то почев од 21.12.2010. године када је донео решење о отварању главне расправе, па 

све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен са предметом, 

 

-У предмету П.бр. …/… пријављени судија није поступао по предмету три године и 

један месец и то почев од 09.11.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен са 

предметом, 

 

-У предмету П.бр. …/... пријављени судија није поступао по предмету две године и 

један месец и то почев од 06.09.2011. године, када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету две године и 

два месеца и то почев од 25.11.2011. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету годину дана и 

то почев од 13.12.2012. године када је донео решење о отварању главне расправе па 

све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету три године и 

то почев од 21.12.2010. године када је донео решење о отварању главне расправе, па 

све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 
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-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету три године и 

то почев од 21.12.2010. године када је донео решење о отварању главне расправе, па 

све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом,  

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судије није поступао по предмету три године и 

осам месеци и то почев од 16.02.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету три године и 

седам месеци и то почев од 04.05.2010. године када је донео решење о отварању 

главне расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен 

предметом, 

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету три године и 

једанаест месеци и у предмету није предузео ни једну радњу, а у коме је тужба 

поднета 2010. године, а предметом је био задужен до децембра месеца 2013. године,  

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету три године и 

пет месеци и то почев од 06.07.2010. године када је донео решење о отварању главне 

расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен предметом, 

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету две године и 

десет месеци и то почев од 22.02.2011. године када је донео решење о отварању 

главне расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен 

предметом, 

 

-У предмету П1.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету две године и 

девет месеци и то почев од 29.03.2011. године када је донео решење о отварању 

главне расправе, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен 

предметом, 

 

-У предмету П.бр. .../... пријављени судија није поступао по предмету две године и 

шест месеци и то почев од 02.06.2011. године када је саставио записник да се 

рочиште не одржи, па све до децембра месеца 2013. године до када је био задужен 

предметом, 

   

     

  - чиме је извршио тежак дисциплински прекршај из члана 90 став 2 

Закона о судијама у вези члана 90 став 1 алинеја 3 и 7 Закона о судијама.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 



                                                                               5             

                                                                                                                                         

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 26.06.2014.године 

против судије Основног суда у..., АА, поднео предлог за вођење дисциплинског 

поступка због извршеног тешког дисциплинског прекршаја из члана 90 став 2 Закона 

о судијама у вези члана 90 став 1 алинеја 3 и 7 Закона о судијама, са предлогом да се 

утврди одговорност судије за дисциплински прекршај који му је стављен на терет и да 

се, у смислу члана 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 и предлогу за подношење образложеног предлога за разрешење судије, с тим 

што је исправила грешке у куцању приликом означавања бројева предмета у два 

парнична предмета.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште у одсуству уредно позваног 

судије против кога се води дисциплински поступак, који свој изостанак није оправдао, 

на основу члана 25 став 1 Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској 

одговорности судија, на коме је, на предлог Дисциплинског тужиоца, извршила увид у 

извештај о раду IIIСУ-...-.../... од 3.03.2014.године Основног суда у..., увид у више 

службених белешки Дисциплинског тужиоца Високог савета судства о извршеном 

увиду у списе предмета Основног суда у... и ... од 13.05.2014.године, 

15.05.2014.године, 9.06.2014.године, 11.06.2014.године и 23.05.2014.године, као и увид 

у записник о пријему предмета  судије АА од 11.03.2014.године и увид у решење 

Високог савета судства о распоређивању судије у Основни суд у... од 

17.12.2013.године и лични лист судије.  

 

  Судија против кога се води дисциплински поступак АА се није 

изјашњавао пред Дисциплинским тужиоцем, нити пред Дисциплинском комисијом 

како усмено, тако ни писменим путем. 

 

  Из изведених доказа на предлог Дисциплинског тужиоца које је 

Дисциплинска комисија ценила како појединачно, тако и у међусобној вези и исте 

прихватила јер су издате од стране надлежних органа, Дисциплинска комисија је 

утврдила чињенично стање као у изреци предлога за разрешење, које је у свему 

индентично са чињеничним стањем у диспозитиву предлога за вођење дисциплинског 

поступка изузев што је у предмету П.бр..../... уподобљено утврђеној чињеници у 

погледу датума доношења решења о отварању главне расправе, па је уместо 

12.12.2010. године утврђено да се ради о 21.12.2010. године, у предмету П.р..../... 

уместо датума 25.10.2011. године утврђено је да је 25.11.2011. године донето решење 

о отварању главне расправе. Што се тиче предмета П.бр..../... задржан је датум 

доношења решења о отварању главне расправе наведен у предлогу за вођење 

дисциплинског поступка јер је исти повољнији по судију (уместо 13.12.2011. године, 

Дисциплински тужилац је означио датум 13.12.2012. године). У предмету П1.бр..../... 

поступљено је такође у корист судије и задржан је датум 21.12.2010. године уместо 

16.02.2010. године.  
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  Решењем Високог савета судства од 17.12.2013. године судија Основног 

суда у... је премештен у Основни суд у... почев од 01.01.2014.године. Као судија 

Основног суда у...у периоду од 2010. до 2013.године је поступао у парничном 

одељењу, а у предметима чији су пословни бројеви наведени у изреци предлога за 

разрешење судије, расправе су закључене у време наведено у изреци предлога за 

разрешење судије, а одлуке су експедоване у распону од 93 до 1.435 дана, између 

осталог, након 1.400 дана од закључене расправе у предмету П.бр..../..., након 1.328 

дана у предмету П.бр..../..., и након 1.435 дана у предмету П.бр..../..., што, по 

становишту Дисциплинске комисије, произилази из поднетих доказа од стране 

Дисциплинског тужиоца, с обзиром да судија против кога се води дисциплински 

поступак није оспорио чињенице везано за пословне бројеве предмета, време када је 

закључена расправа и време експедовања одлука, ове чињенице се имају сматрати и 

неспорним, тим пре што су у потпуности поткрепљене изведеним доказима и то 

службеним белешкама о стању у поменутим списима предмета и фотокопијом списа  

предмета који су достављени од стране Дисциплинског тужиоца.  

 

  Основни суд у је сачинио комисију састављену од судије ББ и још два 

члана која је Судској управи под пословним бројем СУI-.../... од 11.03.2014.године 

доставила извештај о пријему предмета након дописа који је упућен Основном суду 

у... у вези враћања предмета који сада припадају Основном суду у, што је 

Дициплинска комисија утврдила читањем поменутог извештаја. Тада је констатовано 

да је примљено 19 предмета, између осталог, везано за предмете који су предмет овог 

дисциплинског поступка, П.бр..../10... у коме је рочиште закључено 28.09.2010.године 

и са истим датумом донето решење о отварању расправе које није експедовано, 

П.бр..../... рочиште је закључено 27.04.2010.године и са истим даном  донето решење о 

отварању расправе, П.бр..../... рочишта су одржана 23.03.2010.године и 

27.04.2010.године када је закључено и донето решење о отварању расправе са датумом 

27.04.2010.године које није отправљено, П.бр..../... рочиште је закључено 

21.12.2010.године и истог дана донето решење о отварању расправе које није 

отправљено, П.бр..../... расправа је закључена 9.11.2010.године, а решење о отварању 

расправе је донето истог датума и није отправљено, П.бр..../... рочиште је закључено 

6.09.2011.године и истог дана донето решење о отварању расправе које није 

отправљено, П.бр..../... рочиште је закључено 25.11.2010.године и тада је донето 

решење о отварању расправе које није експедовано, П.бр..../... рочиште је закључено 

13.12.2011.године и истог датума је отворено, а решење није експедовано, П1.бр..../... 

рочиште је закључено 16.02.2010.године, а решење о отварању расправе са истим 

датумом које није експедовано, П1.бр..../... рочиште је одржано 16.02.2010.године, 

даљих радњи нема, П1.бр..../... расправа је закључена 21.12.2010.године, решење о 

отварању расправе је донето 30.11.2010.године и није отправљено, П1.бр..../... рочиште 

је закључено 4.05.2010.године, а отворено са истим датумом и није отправљено, 

П1.бр..../... без рада на том предмету, П1.бр..../... рочиште је закључено 

6.07.2010.године и тада је донето решење о отварању рочиште које није отправљено, 

П1.бр..../... рочиште је закључено 22.02.2011.године и истог дана је донето решење о 
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отварању рочишта које није отправљено, П1.бр..../... рочиште је закључено 

29.03.2011.године, истог дана је донето решење о отварању расправе које није 

отправљено, П1.бр..../... рочиште је закључено 8.06.2010.године, пресуда је израђена са 

датумом 8.06.2010.године, а нема датума на наредби судије, спакована и 

неекспедована.  

 

  Из наведеног извештаја комисије, као и службених белешки 

Дисциплинског тужиоца о стању у списима предмета, произилази да је у једном броју 

предмета донето решење о отварању главне расправе на дан када је иста закључена, а 

да након тога нису предузете радње све до тренутка до када је судија био задужен 

предметом, а у питању је децембар 2013.године, како је то све наведено у изреци 

предлога за разрешење, па је очигледно да судија у појединим предметима није 

поступао више од 3 године или више од 2 године (П.бр..../..., П1.бр..../..., П.бр..../..., 

П.бр..../...).  

 

  Довођењем у вези свих изведених доказа, Комисија је утврдила да је 

поступајући као судија Основног суда у...у парничном одељењу, судија против кога се 

води дисциплински поступак неоправдано каснио у изради судских одлука у великом 

броју предмета и у знатно дугом времену и преко хиљаду дана, чиме очигледно 

одлуке није експедовао у примереном року, при чему је као дугогодишњи судија чији 

се радни век навршава 2016.године, како то произилази из личног листа судије, био 

свестан да је дужан да одлуке експедује у примереном року и да уредно поступа по 

предметима, па је остварио субјективне и објективне елементе дисциплинског 

прекршаја из члана 90 став 1 алинеја 3 Закона о судијама, као основног облика. 

Такође, несумњиво је утврђено да је судија против кога се води дисциплински 

поступак неоправдано одуговлачио поступак, с обзиром да у предметима није 

поступао две и више година, да је био свестан да је дужан да у предметима поступа у 

примереним роковима и да не одуговлачи поступак, чиме су остварени субјективни и 

објективни елементи основног облика дисциплинског прекршаја из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама. Имајући у виду број неизрађених одлука у примереном 

року и дужину прекорачења законских и примерених рокова, као и дужину времена у 

којима се уопште није поступало по предметима, самим тим је наступила последица 

која се огледа у тешком нарушавању угледа и поверења јавности у судство, па су 

остварени и субјективни и објективни елементи тешког дисциплинског прекршаја из 

члана 90 став 2 у вези става 1 алинеја 3 и 7 Закона о судијама, јер је судија био свестан 

да је дужан да одлуке у експедује у примереном року и да поступа у предметима у 

примереним роковима,  као и да може доћи до нарушавања угледа и поверења 

јавности у судство уколико се знатно прекораче рокови за израду одлука и то се чини 

у већем броју предмета и уколико се у предмету не поступа у дужем временском 

периоду без икаквог оправдања.  

 

  Дисциплинска комисија је такође имала у виду да у доказном материјалу 

који је достављен Дисциплинској комисији од стране Дисциплинског тужиоца постоје 

и притужбе странака на рад судије АА у предмету П.бр..../..., који није предмет овог 
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дисциплинског поступка али потврђује чињеницу да је због пропуста у његовом раду 

дошло до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у судство, као и у предмету 

П1.бр..../..., која притужба је управљена на одуговлачење поступка и везана је за 

подношење кривичне пријаве због сумње да је судија извршио кривично дело, а у 

дисциплинском поступку утврђена је одговорност судије за неоправдано кашњење у 

изради судске одлуке у овом предмету, па је очигледно да је дошло до нарушавања 

поверења страначке јавности у рад судства. 

 

  Следствено томе, Дисциплинска комисија је, имајући у виду и да судија 

против кога се води дисциплински поступак користећи своја права из Правилника о 

дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, није дао усмено, ни 

писано изјашњење, па самим тим није ни оспорио наводе из предлога за вођење 

дисциплинског поступка, нити је указао на евентуалне разлоге, објективне или 

субјективне природе, који би оправдавали овакво поступање, Дисциплинска комисија 

налази да је, имајући у виду утврђено чињенично стање, реч о несавесном обављању 

судијске функције које има обележја тешког дисциплинског прекршаја у виду тешког 

нарушавања угледа и поверења јавности у судство, па је покретање поступка за 

разрешење нужна последица оваквог начина обављања судијске функције.      

 

  Дисциплинска комисија је утврдила одговорност за дисциплински 

прекршај који је судији стављен на терет предлогом за вођење дисциплинског 

поступка, изузев  у предметима П.бр..../..., П.бр..../..., П.бр..../..., П.бр..../..., П.бр..../..., 

П.бр..../..., П.бр..../... и П.бр..../... у којима је протеком једне године од дана извршеног 

прекршаја, односно дана експедовања одлуке наступила застарелост вођења 

дисциплинског поступка у тим предметима према Закону о судијама важећим у време 

извршења прекршаја. 

  

  С обзиром да је Дисциплинска комисија утврдила одговорност судије 

против кога се води дисциплински поступак за тежак дисциплински прекршај из члана 

90 став 2 Закона о судијама у вези члана 90 став 1 алинеја 3 и 7 Закона о судијама, то 

на основу члана 28 Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској 

одговорности судија пред Високим саветом покреће поступак за разрешење судије 

стављањем образложеног предлога, како је то напред наведено и достављањем 

комплетних списа предмета ради спровођења поступка.  

 

  Са напред наведених разлога, на основу члана 28 Правилника о 

дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, одлучено је као у 

изреци предлога.            

    

       Председник Дисциплинске комисије 

        Високог савета судства 

         С у д и ј а 

        Милевка  Миленковић    

     


