
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 09.12.2014. године 

Б е о г р а д 

   

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства састављена од 

судија: Милевке Миленковић, председника комисије и Живе Новаковића и 

Томислава Трајковића, чланова комисије, са записничарем Мајом Станковић, 

након спроведеног дисциплинског поступка затвореног за јавност, у предмету 

против судије Прекршајног суда у ..., сада председника Прекршајног суда у ..., АА, 

по предлогу за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства број ...-...-.../...-... од 17.10.2014.године, због дисциплинског 

прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона 

о судијама, завршеног дана 09.12.2014.године, донела је и истог дана јавно објавила  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

    

  Усваја се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 17.10.2014.године, против 

судије Прекршајног суда у..., АА, рођеног ...године, од оца ..., ЈМБГ ..., са 

пребивалиштем у ..., улица ... број ... и  

 

 

ОГЛАШАВА СЕ ОДГОВОРНИМ  

 

 

  Због тога што је у периоду од 16.08.2010.године до 22.11.2013.године 

поступајући као судија Прекршајног суда у... у предмету Пр..../...-..., а који је 

касније добио ознаке Пр..../... а затим Пр..../..., иако је био свестан да је дужан да у 

предмету хитно поступа ради спречавања наступања застарелости прекршајног 

гоњења за прекршај извршен дана 25.12.2007.године, неоправдано одуговлачио 

поступак, на тај начин што је од дана пријема предмета у рад 16.08.2010.године 

прву радњу предузео дана 28.06.2011.године када је саслушао окривљеног (у 

предмету под пословним бројем Пр..../...), а након тога, две године и пет месеци, 

није предузео ниједну радњу у предмету до дана 22.11.2013.године када је донео 

пресуду Пр..../... која је укинута пресудом Вишег прекршајног суда – Одељење у 

Прж..../... од 17.12.2013.године и предмет враћен на поновно одлучивање, али је 

након осам дана наступила апсолутна застарелост прекршајног гоњења 

окривљеног,  
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  - чиме је извршио дисциплински прекршај неоправдано одуговлачење 

поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама,  

 

  па му Комисија применом наведеног законског прописа и на основу 

члана 91 Закона о судијама и члана 26 Правилника о дисциплинском поступку и 

дисциплинској одговорности судија ИЗРИЧЕ дисциплинску санкцију 

 

 

ЈАВНУ ОПОМЕНУ. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 

17.10.2014.године поднео предлог за вођење дисциплинског поступка против 

судије Прекршајног суда ..., а сада председника Прекршајног суда у..., АА, због 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама. Након спроведеног дисциплинског поступка на 

рочишту за дисциплинску расправу у завршној речи Дисциплински тужилац 

Високог савета судства, Мирјана Илић је остала при поднетом предлогу за вођење 

дисциплинског поступка и предложила изрицање одговарајуће дисциплинске 

санкције.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску 

расправу у одсуству уредно позваног судије против кога се води дисциплински 

поступак, на основу члана 25 став 1 Правилника о дисциплинском поступку и 

дисциплинској одговорности судија, с обзиром да судија свој изостанак није 

оправдао, као и у одсуству заступника судије, адвоката Стојана Зафировића из 

Прешева, који није позиван, уз сагласност судије дату на претходном рочишту, на 

коме је, на предлог Дисциплинског тужиоца, извршила увид у службену белешку 

Дисциплинског тужиоца везано за стање у списима предмета Прекршајног суда у ... 

Пр.бр..../..., веза .../..., увид у извештај Прекршајног апелационог суда Су.бр....-...-... 

од 22.05.2014.године са приложеним доказима у виду притужбе на рад 

Прекршајног суда у ... који је поднео бранилац окривљеног, адвокат Зоран 

Петровић од 13.03.2014.године и изјашњење судије АА Прекршајном Апелационом 

суду од 31.03.2014.године, прочитала је изјашњења судије против кога се води 

дисциплински поступак дато пред Дисциплинским тужиоцем и извршила увид у 

извештај о раду судије против кога се води дисциплински поступак за 2010., 2011., 

2012. и 2013.годину, а на предлог судије против кога се води дисциплински 

поступак изнет на рочишту за дисциплинску расправу одржаном дана 

02.12.2014.године, Дисциплинска комисија је извршила увид у службену белешку 

референта писарнице Прекршајног суда у ..., ББ.    

 

  Судија против кога се води дисциплински поступак АА је у свом 

изјашњењу пред Дисциплинским тужиоцем, писаном изјашњењу пред 

Дисциплинском комисијом и усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу 
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одржаном дана 02.12.2014.године навео да је окривљеног у том прекршајном 

предмету саслушао 28.06.2011.године када је исти изјавио да повлачи овлашћење 

адвоката Предрага Милошевића и ангажовао је новог адвоката Мила Грујовића из 

Београда, који је спречен да присуствује, тако да је изјавио да ће његов нови 

адвокат доставити нову документацију на околност да су средства легално 

зарађена. Дана 20.10.2011.године окривљени је доставио овлашћење за адвоката 

Назима Фазлиу, али није доставио никакву документацију. Дана 12.07.2012.године 

адвокат Зоран Петровић је доставио писани захтев у коме је тражио да му се 

омогући увид у фотокопирање предмета, а дана 20.08.2012.године достављено је 

овлашћење адвоката Зорана и Љиљане Петровић, који је 31.12.2012.године 

доставио кратку рекапитулацију тока поступка са  појашњењем одбране. Наведени 

поднесак судија је примио у јануару 2013.године, али због задужености и 

оптерећења предметима из дежурства, јер је у периоду од априла месеца 

2011.године до средине фебруара месеца 2012.године био једини судија у 

Прекршајном суду у ... јер је друга судија ВВ била одсутна због коришћења 

боловања, по том предмету је донета пресуда 22.11.2013.године која је укинута, па 

изјављује да није било никакве намере да се предмет не реши што хитније.  

 

  У писаном изјашњењу Дисциплинској комисији судија против кога се 

води дисциплински поступак је додао да је за судију Прекршајног суда у  ... 

изабран 02.08.2010.године, да је истог месеца примио 311 предмета, међу којима и 

спорни предмет Пр.бр..../...-..., па је до септембра месеца 2011.године укупно у рад 

примио 2.818 прекршајних предмета. У међувремену колегиница ГГ је отишла на 

боловање од априла 2011.године до 20. фебруара 2012.године, због чега је преузео 

у рад и све додељене предмете именованој колегиници. У том периоду, када је 

колегиница била на боловање, све време је био у стању дежурства и имао је 245 

привођења по захтевима за покретање прекршајног поступка у којима се јављају и 

страни држављани, тзв. азиланти, а у којима је углавном радио ноћу након истека 

радног времена. У периоду од када је изабран за судију овог суда закључно са 

25.12.2013.године је спровео поступак и урадио 3.611 одлука, у исто толиком броју 

предмета. У времену када је колегиница била одсутна обављао је и послове 

председника суда у замењивању именоване колегинице, сходно Судском 

пословнику, тако да због обима посла није користио ни недељне, ни годишње 

одморе. Није оспорио чињенично стање у предмету Пр.бр..../...-... везано за кретање 

предмета и доношење одлука, али категорички је тврдио да није неоправдано 

одуговлачио поступак услед чега је дошло до застарелости прекршајног гоњења. У 

време доношења  првостепене пресуде није била наступила апсолутна застарелост 

прекршајног гоњења, а Виши прекршајни суд, Одељење у, није имао у виду да ће 

враћањем предмета на одлучивање за кратко време да наступи апсолутна 

застарелост. Такође, предмет је, имајући у виду време извршења девизног 

прекршаја, три године стајао у Девизном инспекторату.  

 

  У усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу је навео да из 

објективних разлога није био у могућности да брже поступа у конкретном случају, 

иако је био у обавези да исчита сваки примљени прекршајни предмет и да посебно 

обрати пажњу на све тзв. девизне прекршајне предмете који су од стране Девизног 

инспектората прослеђени на надлежност. Додао је да је у то време имао једног 
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приправника који је више радио за колегиницу ГГ, који је касније постао сарадник, 

а потом и судија, а да им је норма била око 60 предмета месечно. Такође, није 

присуствовао ниједном саветовању ради оспособљавања, а девизни прекршаји су 

били нова материја и изискивали су обуку за рад. 

 

  Увидом у службену белешку Дисциплинског тужиоца Високог савета 

судства број ...-...-.../...-... од 17.07.2014.године утврђује се да је дана 

27.12.2007.године Министарство финансија Девизни инспекторат, Одељење у 

Београду, донело закључак којим је покренут прекршајни поступак против 

окривљеног ДД из .., Република ..., због прекршаја из члана 63 став 1 тачка 10 

Закона о девизном пословању. Министарство финансија је дана 14.04.2009.године 

донело решење којим је обустављен прекршајни поступак покренут против овог 

лица у делу који се односи на ефективни страни новац у износу од 5.000 еура који 

је износио из земље у иностранству, јер је због примене блажег прописа у питању 

радња која није прописана као прекршај на основу члана 234 став 1 тачка 1, те у 

другом ставу је одређено да се привремено одузети новац у износу од 5.000 евра 

врати именованом, на које је решење дана 07.05.2009.године бранилац окривљеног 

изјавио жалбу. Дана 30.11.2009.године Министарство финансија под пословним 

бројем Пжд..../... је донело решењем којим је укинуто решење Комисије за 

прекршај девизног инспектората Одељења у Београду Приф.брц.... од 

14.04.2009.године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и 

одлуку. Дана 28.06.2011.године судија АА је сачинио записник о саслушању 

окривљеног под пословним бројем Пр..../..., а 22.11.2013.године судија је донео 

пресуду којом је окривљеног ослободио од кривице у делу који се односи на 

ефективни страни новац у износу од 5.000 евра, док га је огласио кривим за учињен 

прекршај из члана 63 став 1 тачка 10 у вези члана 31 Закона о девизном пословању 

и осудио на новчану казну у износу од 60.000,00 динара и изрекао заштитну меру 

делимичног одузимања предмета прекршаја на износ од 69.000,00 евра, на коју 

пресуду је бранилац изјавио жалбу дана 05.12.2013.године, па је Виши прекршајни 

суд Одељење у... донело пресуду Прж..../... којом је поводом жалбе браниоца 

окривљеног по службеној дужности укинуо првостепену пресуду и предмет вратио 

првостепеном суду на поновно одлучивање, па је судија дана 18.12.2013.године 

донео пресуду под пословним бројем Пр..../... којом је окривљеног ДД ослободио 

кривице у делу који се односи на ефективни страни новац у износу од 5.000 евра, а 

огласио га је кривим и осудио на новчану казну у износу од 60.000,00 динара и 

изрекао заштитну меру делимичног одузимања предмета прекршаја у износу од 

69.000 евра, а износ од још 161.000 евра се враћа окривљеном након 

правноснажности пресуде. Дана 28.12.2013.године бранилац окривљеног је изјавио 

жалбу и на ову пресуду, па је пресудом Прекршајног апелационог суда Одељење 

у..., пословни број П.... Прж..../... дана 17.01.2014.године, поводом жалбе браниоца 

окривљеног, адвоката Зорана Петровића по службеној дужности, преиначена 

првостепена пресуда тако што је против окривљеног обустављено даље вођење 

прекршајног поступка због прекршаја из члана 63 став 1 тачка 10 у вези члана 31 

Закона о девизном пословању, ближе описаним у изреци ожалбене пресуде због 

наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног поступка, сходно 

одредби члана 243 у вези члана 216 став 1 тачка 6 Закона о прекршајима Републике 

Србије.  
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  Надаље, из поменуте службене белешке Дисциплинског тужиоца 

произилази да је дана 06.03.2014.године бранилац окривљеног, адвокат Зоран 

Петровић доставио ургенцију Прекршајном суду у... у којој је навео да је дана 

10.02.2014.године поднео захтев за враћање предмета прекршаја, односно девизних 

средстава у износу од 235.000 евра и да није добио решење о враћању средстава па 

је предложио да се исто решење донесе одмах по пријему поднеска. Прекршајни 

суд у... и то судија АА је донео решење којим је обуставио прекршајни поступак 

против ДД због прекршаја из члана 63 став 1 тачка 10 Закона о девизном 

пословању у вези члана 31 Закона о девизном пословању, због основане сумње да 

је дана 25.12.2007.године на излазу из Републике Србије изнео ефективни страни 

новац у износу од 235.000 евра и тиме учинио прекршај из члана 63 став 1 тачка 10 

у вези члана 31 Закона о девизном пословању, јер је наступила апсолутна 

застарелост за вођење прекршајног поступка у складу са чланом 216 став 1 тачка 6 

Закона о прекршајима. Привремено одузети ефективни новац у износу од 235.000 

евра се враћа окривљеном као власнику наведеног износа ефективног страног 

новца. Након правноснажности решења поступајући у складу са чланом 206 Закона 

о прекршајима, сходно одредби члана 243 у вези члана 216 став 1 тачка 6 Закона о 

прекршајима, повраћај ће извршити Министарство финансија Девизни инспекторат 

уплатом на девизни рачун именованог. Дана 17.04.2014.године Прекршајни 

Апелациони суд, Одељење у... је донело пресуду којом је уважио жалбу 

подносиоца захтева Царинарнице ... и по службеној дужности укинуо првостепено 

решење и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање, а дана 

16.06.2014.године судија против кога се води дисциплински поступак је донео 

решење којим је, на основу члана 48 став 6 Закона о прекршајима, изрекао 

заштитну меру одузимање предмета прекршаја и то ефективног страног новац у 

целини у износу од 235.000 евра од окривљеног као предмет прекршаја, сходно 

одредби члана 64 став 1 Закона о девизном пословању, у року од 15 дана од дана 

правноснажности решења и одредио да се одузети страни ефективни новац у том 

износу уплати у буџет РС, на које решење је дана 01.07.2014.године бранилац 

окривљеног изјавио жалбу. 

 

  Чињенично стање наведено у службеној белешци Дисциплинског 

тужиоца, везано за кретање списа прекршајног предмета Пр..../...-... (каснији 

пословни број Пр..../... и Пр..../14... које није оспорено од стране судије против кога 

се води дисциплински поступак, је потврђено и извештајем Прекршајног 

апелационог суда VI Су.бр....-...-... од 12.05.2014.године, у коме је, између осталог, 

и шире појашњено да је прекршајни поступак покренут против ДД закључком 

комисије за прекршаје Приф.бр.ц-... дана 27.12.2007.године по службеној дужности 

за прекршај из члана 63 став 1 тачка 10 Закона о девизном пословању, а на основу 

записника Царинарнице ... број ... од 25.12.2007.године којим је стављено на терет 

окривљеном да је дана 25.12.2007.године на изласку из Републике Србије противно 

закону износио новац у износу од 235.000 евра, који су му царински органи 

привремено одузели док му је износ од 5.000 евра враћен као дозвољен за 

изношење. Предмет је прослеђен на надлежност Прекршајном суду у... који је 

примљен дана 16.08.2010.године и заведен под бројем Пр.бр..../...-... и додељен у 

рад судији тог суда АА. Дана 28.06.2011.године саслушан је у Прекршајном суду у 
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... окривљени ДД, а дана 20.10.2011.године је достављено пуномоћје адвоката 

Назима Фазлиуа из Прешева, а 19.07.2012.године је отказано пуномоћје овом 

адвокату, па је 20.08.2012.године достављено пуномоћје адвоката Зорана 

Петровића и Љиљане Петровић из Лесковца. Дана 31.12.2012.године је суду 

достављен поднесак браниоца окривљеног, у којој је дата кратка рекапитулација 

тока поступка са објашњењем одбране окривљеног, а дана 15.04.2013.године је 

Прекршајном суду у... достављена ургенција браниоца ради поступања у том 

предмету, након чега је донета првостепена пресуда и поступак је даље текао како 

је то наведено у службеној белешци Дисциплинског тужиоца, с тим што је судија 

против кога се води дисциплински поступак решењем од 31.03.2014.године 

окривљеном вратио одузети ефективни страни новац у износу од 235.000 евра, па је 

по жалби Министарства финансија, Управе царине, Царинарнице ..., наведено 

решење укинуто и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање, а 

увидом у пресуду Прекршајног апелационог суда, Одељење, П.208 Прж..../... од 

08.08.2014.године утврђује се да је поводом жалбе браниоца окривљеног 

преиначено решење Прекршајног суда у ... Пр.бр..../... веза .../... од 

16.06.2014.године у делу износа одузетог ефективног страног новца као предмета 

прекршаја, тако што се од окривљеног одузима ефективни страни новац у износу 

од 230.000 евра као предмет прекршаја, док се износ од 5.000 евра враћа 

окривљеном ДД, а у осталом делу решење се потврђује. 

 

  Увидом у извештај о раду судије против кога се води дисциплински 

поступак за четири године и то у периоду од 2010 закључно са 2013.године, за 

сваку годину понаособ, утврђује се да је судија у 2010.години задужен за 838 

предмета, да је решио 352 предмета и остао je у раду 481 предмет, у 2011.години је 

примио у рад  1.884 предмета, од чега је решио 1.422 предмета, па је остало 

нерешених 943 предмета, у 2012.години је, на почетку извештајног периода имао 

нерешених 421 предмет, примио је у рад  1.284 предмета, укупно је решено 890 

предмета, а у 2013.години је прилив износио 755 предмета, па је укупно решено 

942 предмета и остало је у раду 207 предмета, а што се потврђује и увидом у 

службену белешку референта писарнице Прекршајног суда у..., да је судија дана 

2.08.2010.године задужен са 311 предмета, а да је за ове четири године судија 

решио 3.611 предмета.  

 

  Ценећи изјашњење судије против кога се води дисциплински поступак 

као порицање дисциплинског прекршаја, Дисциплинска комисија је пошла од тога 

да судија не спори чињенично стање наведено у предлогу за вођење дисциплинског 

поступка, које је потврђено стањем у службеној белешци Дисциплинског тужиоца 

о извршеном увиду у поменуте списе предмета, као и извештајем Прекршајног 

апелационог суда везано за стање у списима предмета, будући да се судија и пред 

тим судом изјашњавао по притужби браниоца окривљеног у прекршајном 

предмету, па је узела као неспорно чињенично стање да је судија наведеним 

предметом задужен 16.08.2010.године, када су ти предмети припали у надлежност 

Прекршајном суду у ..., да је први пут саслушао окривљеног у том предмету дана 

28.06.2011.године и да након тога није предузимао друге процесне радње све до 

22.11.2013.године, када је донео првостепену пресуду која је укинута решењем 

Вишег прекршајног суда, Одељење у..., дана 17.12.2013.године и предмет је враћен 
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на поновно одлучивање, али је застарелост прекршајног гоњења у том предмету 

наступила 25.12.2013.године и то у поступку по жалби браниоца окривљеног, па је 

пресудом Прекршајног апелационог суда, Одељење у..., II ... Прж..../... од 

17.01.2014.године, по службеној дужности, преиначена првостепена пресуда тако 

што је против окривљеног обустављено даље вођење прекршајног поступка због 

прекршаја из члана 63 став 1 тачка 10 у вези члана 31 Закона о девизном 

пословању, због наступања апсолутне застарелости за вођење прекршајног 

поступка, сходно одредби члана 243 у вези члана 216 став 1 тачка 6 Закона о 

прекршајима и истом пресудом је одлучено да трошкови поступка падају на терет 

суда који је водио првостепени поступак, сходно члану 131 став 2 Закона о 

прекршајима.  

 

Такође, Дисциплинска комисија узима као неспорно утврђено 

чињенично стање наведено у предлогу за вођење дисциплинског поступка у делу 

да је Виши прекршајни суд, Одељење у дана 17.12.2013.године (дакле, пре 

наступања застарелости прекршајног гоњења) укинуо првостепену пресуду због 

погрешке у личним подацима окривљеног, који нису у сагласности са подацима из 

списа предмета и путне исправе, будући да судија ове чињенице није оспорио, већ 

је напротив и у свом писаном изјашњењу навео да другостепени суд није имао у 

виду да ће враћањем предмета првостепеном суду на поновно одлучивање за 

кратко време наступити апсолутна застарелост. 

 

  Судија против кога се води дисциплински поступак је спорио да је 

неоправдано одуговлачио поступак и да је услед његовог несавесног рада дошло до 

застарелости прекршајног гоњења, наводећи да је поступак трајао пред Девизним 

инспекторатом скоро три године пре него што је дошао у надлежност Прекршајног 

суда, а да након саслушања окривљеног због заузетости и обима посла није био у 

могућности да раније донесе пресуду, истичући и да је окривљени отказао 

пуномоћје адвокату кога је као браниоца ангажовао у време првог саслушања, а да 

није достављао нову документацију на коју се позвао, као и да до застаревања 

прекршајног гоњења није дошло у првостепеном поступку. 

 

  Ценећи наведено изјашњење, Дисциплинска комисија је исто 

делимично прихватила и то у делу у коме је поткрепљено изведеним доказима, док 

је у осталом делу ценила као покушај умањења одговорности за дисциплински 

прекршај. Наиме, прихватајући наведене извештаје о раду као издате од стране 

надлежног органа, јер исти нису ничим доведени у сумњу, као и извештај судске 

писарнице и само изјашњење судије против кога се води дисциплински поступак у 

том делу, будући да није оспорено од стране Дисциплинског тужиоца, 

Дисциплинска комисија је утврдила да је током 2011.године очигледно повећан 

прилив предмета судије против кога се води дисциплински поступак, који се 

осталих година кретао око 800 предмета, а те године 1.884 предмета, па се може 

прихватити његово изјашњење да је услед одласка колегинице на боловање, која је 

поред њега била једини судија у том суду, а уједно и председник суда, преузео и 

њене предмете у рад, и био је задужен целим приливом предмета у тај суд, тврдећи 

да се иста вратила са боловања током фебруара следеће године, што је 

Дисциплинска комисија такође прихватила. Овакво изјашњење судије против кога 
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се води дисциплински поступак има потврду у извештају о раду за 2011.годину јер 

судија на почетку 2012.године није задужен истим бројем предмета који су се на 

крају 2011.године водили као нерешени (задужен је са 421 предметом уместо 943 

предмета) чиме је поткрепљено изјашњење судије у делу да је одређени број 

предмета „вратио“ колегиници, по повратку са боловања.  

 

Следствено томе, по нахођењу Дисциплинске комисије, услед великог 

броја предмета у раду и оптерећености судије, с обзиром да је у то време био 

једини судија за прекршаје у Прекршајном суду у..., да је имао дежурства и 

привођења, а што је неспорно, не може се сматрати да је судија несавесно поступао 

током 2011.године и почетком 2012.године. Међутим, по повратку колегинице са 

боловања, којој је вратио одређени број предмета које није пресудио, имајући у 

виду да је на почетку извештајног периода био задужен са 421 предметом, а да је 

прилив био просечно на нивоу осталих година (853 предмета), те да је решио 890 

предмета, као и током 2013.године, када је ситуација везано за прилив предмета 

била слична претходној години, по оцени Комисије, оптерећеност у раду се не 

може сматрати као оправдан разлог за одуговлачење поступка.  

 

  Дакле, полазећи од чињенице да су предмети Девизног инспектората 

прешли у надлежност суда, да је прекршај у наведеном предмету извршен дана 

25.12.2007.године, да је Законом о прекршајима у члану 76 став 1 предвиђено да се 

прекршајни поступак не може покренути ако протекне једна година од дана када је 

прекршај учињен, а у ставу 5 да се изузетно од одредбе става 1 за прекршај из 

области царинског, војнотрговинског, девизног пословања, јавни приходи и 

финансија, промета роба и услуга, животне средине и ваздушног саобраћаја, може 

посебним законом прописати дужи рок застарелости гоњења, те да је Законом о 

девизном пословању из 2006.године прописано да се не може покренути 

прекршајни поступак ако протекне 3 године од дана како је прекршај учињен, тако 

да апсолутна застарелост прекршајног гоњења износи 6 година, што је судији 

против кога се води дисциплински поступак било познато, то је на његовој страни 

постојала дужност да хитно поступа у овом предмету како би спречио наступање 

застарелости прекршајног гоњења, с обзиром да је у време када је задужен 

предметом протекло већ 3 године од дана извршеног прекршаја. Стоји чињеница да 

је након саслушања окривљени отказао пуномоћје браниоцу, а потом ангажовао 

другог браниоца коме је такође отказао пуномоћје и на крају ангажовао браниоца 

адвоката Зорана Петровића. Међутим, понашање окривљеног не може 

представљати извињавајућу околност за судију који је дужан да спречи 

опструкције и одуговлачење поступка у коме прети да наступи апсолутна 

застарелост  прекршајног гоњења. Осим тога, нови бранилац окривљеног је у 

априлу 2013.године ургирао да се поступа у предмету, што указује на одсуство 

намере да се поступак од тада одуговлачи, а након те ургенције  судија против кога 

се води дисциплински поступак је тек 22.11.2013.године донео првостепену 

пресуду која је укинута, након чега је наступила апсолутна застарелост  

прекршајног гоњења.  

 

  Следствено томе, Дисциплинска комисија налази да је судија против 

кога се води дисциплински поступак неоправдано одуговлачио поступак, с обзиром 
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да се оправдање за непредузимање процесних радњи након саслушања окривљеног 

па до доношења првостепене пресуде не може наћи у његовој оптерећености у раду 

и броју предмета, већ је последица несавесног вршења судијске функције у 

2012.години у претежном делу године и током 2013.године. 

 

  Довођењем у везу свих изведених доказа Комисија је становишта да је 

поступајући на описани начин, односно непредузимањем ниједне процесне радње у 

периоду око 2 године у прекршајном предмету у коме је претила да наступи 

апсолутна застарелост прекршајног гоњења, с обзиром да је у време задужења тим 

предметом од извршења прекршаја протекло скоро 3 године, судија против кога се 

води дисциплински поступак неоправдано одуговлачио поступак јер се оправдање 

за овакво поступање, односно нечињење не може наћи у оптерећености бројем 

предмета и организационим проблемима у раду суда, већ се овакво поступање 

судије има сматрати несавесним обављањем судијске функције. По становишту 

Дисциплинске комисије, судија је био свестан да је прошло доста времена од 

извршења девизног прекршаја, те да постоји могућност наступања апсолутне 

застарелости прекршајног гоњења, такође је био свестан да је дужан да поступа у 

примереним роковима предузимањем процесних радњи у предмету како би избегао 

наступање апсолутне застарелости прекршајног гоњења, што је пропустио да 

учини, тако да су остварени објективни и субјективни елементи дисциплинског 

прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 алинеја 7 Закона о 

судијама. Чињеница да се ради о несавесном поступању у само једном судском 

предмету, који је предмет овог дисциплинског поступка, не искључује 

дисциплинску одговорност, али је од утицаја на доношење одлуке о дисциплинској 

санкцији. 

 

  Предлогом за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства судији против кога се води дисциплински 

поступак је стављено на терет да је неоправдано одуговлачио поступак „услед чега 

је дошло до застарелости прекршајног гоњења“, које радње су квалификоване као 

дисциплински прекршај прописан одредбом члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о 

судијама – неоправдано одуговлачење поступка.  

 

  Стоји чињеница да је у поменутом предмету наступила апсолутна 

застарелост прекршајног гоњења протеком 6 година од дана извршења девизног 

прекршаја, односно дана 25.12.2013.године, током жалбеног поступка, када је и 

преиначена првостепена пресуда и обустављен поступак због наступања апсолутне 

застарелости прекршајног гоњења. Међутим, Дисциплинска комисија није стекла 

уверење да је до наступања апсолутне застарелости прекршајног гоњења дошло 

услед несавесног рада судије, већ да је исти неоправданим одуговлачењем 

поступка само допринео да застарелост прекршајног гоњења наступи, а имајући у 

виду да у поступку код Министарства финансија, односно Девизног инспектората, 

предмет није решен 3 године, а вођен је у две инстанце, као и да је решењем Вишег 

прекршајног суда, Одељења у... од 17.12.2013.године, првостепена пресуда укинута 

по службеној дужности поводом жалбе браниоца окривљеног из строго формалних 

разлога (услед омашке у писању личних података окривљеног, што је неспорно 

међу странама у дисциплинском поступку), те да до застаревања прекршајног 
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гоњења није дошло у првостепеном поступку. По нахођењу Комисије, наступање 

застарелости је могло да се спречи и одлуком жалбеног суда који је такође 

допринео настанку ове околности, тако да несавестан рад првостепеног судије није 

искључиви и непосредан узрок наступања застарелости прекршајног гоњења. 

 

Следствено томе, Дисциплинска комисија је из изреке решења којим 

је судију против кога се води дисциплински поступак огласила одговорним 

изоставила део диспозитива предлога за вођење дисциплинског поступка да је 

услед несавесног рада судије, односно услед неоправданог одуговлачења поступка 

дошло до застарелости прекршајног гоњења, а посебно имајући у виду и да 

наступање апсолутне застарелости прекршајног гоњења (као последица 

дисциплинског прекршаја) није битан елемент дисциплинског прекршаја из члана 

90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, односно његовог основног облика, већ се 

евентуално може доводити у везу са извршењем квалификованог облика овог 

дисциплинског прекршаја, односно тешким дисциплинским прекршајем из члана 

90 став 2 у вези члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, а који судији није 

стављен на терет и који за последицу има покретање поступка за разрешење судије 

пред Високим саветом судства. Комисија је у изреци решења време извршења 

дисциплинског прекршаја уподобила утврђеном чињеничном стању, налазећи да је 

исти извршен најкасније на дан доношења првостепене пресуде, будући да је 

судија одмах након укидања те пресуде, истог дана по повратку списа из жалбеног 

суда, односно дана 18.12.2013.године донео нову пресуду, тако да у његовим 

радњама, након доношења прве пресуде, нема одуговлачења поступка. 

 

  При одмеравању дисциплинске санкције, Комисија је као 

олакшавајуће околности ценила да судија раније није дисциплински кажњаван, 

резултате рада који се, имајући у виду број решених предмета, могу сматрати 

добрим резултатима и оптерећење судије, који је у једном периоду поступао као 

једини прекршајни судија, коректно држање у дисциплинском поступку које је 

допринело бржем и ефикаснијем окончању поступка, те да отежавајућих околности 

није било, па имајући у виду и тежину дисциплинског прекршаја налази да има 

места изрицању јавне опомене, с обзиром да је судији први пут утврђена 

одговорност за дисциплински прекршај, а Комисија је становишта да се јавном 

опоменом у свему може остварити сврха дисциплинских санкција, те да ће иста 

довољно утицати на судију да коригује своје понашање и убудуће савесно обавља 

судијску функцију.  

       

  Са напред наведених разлога, на основу одредбе члана 26 став 2 тачка 

2 Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, 

одлучено је као у изреци. 

 

            Председник Дисциплинске 

комисије  

                        Високог савета судства 

                С у д и ј а  

                       Милевка Миленковић 
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 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.  

 

 

 

- Д-на: 

            -Дисциплинском тужиоцу 

           - судији  

           - заступнику судије, адвокату Стојану Зафировићу, из Прешева 


