
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број ...-...-.../...-... 

Дана: 22.10.2014. 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 Апелационог 

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

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 27.06.2014.године, измењеном 

дана 01.10.2014.године због дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење 

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

22.10.2014.године, донео је и истог дана јавно објавио  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

  Усваја се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 01.10.2014.године против судије 

Апелационог суда у ..., АА, рођене ... године, од оца ..., са пребивалиштем у ...улица ... 

број ..., ЈМБГ ... и   

 

 

ОГЛАШАВА СЕ ОДГОВОРНОМ 

 

  - Зато што је у периоду од 14.02.2012.године, када је задужена са 

предметом пословни број ГЖ..../..., поступајући као судија Апелационог суда у ... у 

парничном одељењу, неоправдано одуговлачила поступак, иако је била дужна да 

хитно поступа из разлога што је предмет из области ауторског права, а који је по 

Закону о ауторским и сродним правима хитан, а нарочито што је у истом предмету 

одлучено о привременој мери из којих разлога јој је више пута дат налог путем судске 

управе за поступање у предмету, на тај начин што је предмет изнела на седницу већа 

тек дана 24.05.2013.године, када је веће и донело одлуку, да би након тога судија 

писмени отправак одлуке, а након више ургенција, доставила судској пракси после 

319 дана, дана 8.04.2014.године, 
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  - чиме је извршила дисциплински прекршај неоправдано одуговлачење 

поступка из члана 90  алинеја 7 Закона о судијама,  

 

  па јој 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 

 

 

           УМАЊЕЊЕ ПЛАТЕ  

 

 

  У износу од 20% за период од 6 (шест) месеци почев од правноснажности 

решења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 27.06.2014.године 

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

поступка због дисциплинског прекршаја неоправдано кашњење у изради одлуке из 

члана 90 став 1 алинеја 3 Закона о судијама, који је измењен дана 1.10.2014.године и 

судији против које се води дисциплински поступак је стављено на терет извршење 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама. На рочишту за дисциплинску расправу, заменик 

Дисциплинског тужиоца Боривој Пап је остао у свему при измењеном предлогу за 

вођење дисциплинског поступка и предложио је изрицање одговарајуће дисциплинске 

санкције.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу, 

на коме је на предлог Дисциплинског тужиоца извршила увид у представке и 

ургенције упућене судији АА и извод поступања у предмету ГЖ..../..., извршила увид 

у фотокопију списа предмета Апелационог суда у ... ГЖ..../... и у службену белешку 

Дисциплинског тужиоца од 28.05.2014.године о извршеном увиду у списе ГЖ..../..., 

као и увид у лични лист судије, судија против које се води дисциплински поступак 

није имала предлога за извођење доказа, а Дисциплинска комисија је по службеној 

дужности прибавила и извршила увид у извештаје о раду судије против које се води 

дисциплински поступак за период од 2010.године до 2013.године и шестомесечни 

извештај за 2014.годину.  

 

  Судија против које се води дисциплински поступак АА је у писаном 

изјашњењу Дисциплинском тужиоцу и Дисциплинској комисији и у усменој речи на 

рочишту за дисциплинску расправу навела да су чињенице везано за кретање 

предмета ГЖ..../..., укључујући и датум експедиције одлуке, тачне, да је првостепена 
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одлука Вишег суда у ... од 27.12.2011.године, којим је усвојен предлог за одређивање 

привремене мере, садржавала клаузулу да жалба не задржава извршење, а да је 

решењем Вишег суда то решење потврђено и трајањем другостепеног поступка 

подносилац притужбе – странка није трпела негативне последице јер је имала обавезу 

поштовања привремене мере до правноснажности одлуке. Опште је позната чињеница 

преоптерећености грађанског одељења Апелационог суда у ... од његовог оснивања 

бројем и сложеношћу предмета, недовољним бројем судија, старошћу предмета по 

иницијалном акту и датуму изјављивање жалбе, како преузетих, тако и из редовног 

прилива, па у тим условима рада, за које странке нису морали да имају разумевање, 

бројним ургенцијама је покушавано да се обезбеди приоритет у решавању. 

Свакодневним усвајањем ургенција и одређивањем рокова за поступање судијама је 

повећаван број приоритетних предмета јер је сваки други предмет био хитан по 

материји – закону, по иницијалном акту, датуму подношења жалбе или ургенцији. У 

таквој ситуацији било је тешко испунити све приоритете. На самом почетку периода је 

дошло до неједнаке оптерећености, а накнадне расподеле због одласка неких судија и 

због промене годишњег распореда рада нису коришћене као прилика да се почетна 

неравномерност отклони, већ су вршене линеарно, па се несразмера направљена у 

почетку само увећавала и они који су били изложени већем броју накнадних 

расподела су долазили у неповољнији положај од оних који су касније ступили на 

судијску функцију. Што се тиче конкретног предмета, ради се о предмету из 

специфичне области права у којој, као и њене колеге, није имала претходног искуства 

и први пут се срела у том предмету због чега је требало више времена него у 

областима које се чешће и више примењују и у којима се, с обзиром на претходно 

искуство, брже и лакше ради. На рочишту за дисциплинску расправу је навела да не 

признаје извршење дисциплинског прекршаја који јој је стављен на терет, да сматра да 

није реч о неоправданом кашњењу у изради одлуке већ је исто последица објективних 

околности, те да се целокупни списи парничног предмета налазе у Апелационом суду, 

иако је у питању жалба на одлуку о привременој мери.  

 

  Имајући у виду изјашњење судије против које се води дисциплински 

поступак, Дисциплинска комисија је узела као неспорно чињенично стање везано за 

списе предмета ГЖ..../... у погледу времена када је судија истим задужена, када је 

одржана седница већа на којој је донета одлука и у погледу датума када је израђен 

отправак одлуке и достављен судској пракси. 

 

  Проверавајући наводе из изјашњења судије да се не ради о неоправданом 

одуговлачењу поступка, већ да је исто последица преоптерећености у раду,  

Дисциплинска комисија је извршила увид у извештаје о раду судије против које се 

води дисциплински поступак, па из извештаја о раду за 2010.годину утврђује да је на 

почетку периода судија имала у „ГЖ“ материји нерешених 448 предмета и у „ГЖ2“ 

материји 38 предмета и 6 „Р“ предмета, па је укупно имала у раду 492 предмета, да је 

примила у рад нових 475 предмета, да је укупно решила 255 предмета, од тога на 

други начин 95 предмета, па је прилив савладан са 51,83%, а у раду је остало 245 

предмета. Из извештаја за 2011.годину види се да је примљено у рад укупно 269 
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предмета, да је укупно решено 283 предмета, од тога на други начин 44 предмета, а 

старих предмета по датуму пријема 155, па је прилив савладан са 106,20%. У 

2012.години примљено је укупно 324 предмета, укупно је решен 291 предмет, од тога 

на други начин 70 предмета и старих предмета 231 према датуму иницијалног акта, а 

према датуму пријема 155 предмета, па је  прилив савладан са 89,51%. У 2013.години 

укупно је примљено 336 предмета, од тога 260 нових предмета, решено је укупно 293 

предмета, па је прилив савладан са 87,20%, а за првих шест месеци 2014.године судија 

је на почетку имала нерешених 331 предмет, укупно је примила у рад 108 предмета, од 

тога 85 нових предмета, и укупно решила 128 предмета, па је прилив савладан са 

116,67%.  

 

  Увидом у притужбу пуномоћника туженог поднету најпре Министарству 

правде Републике Србије дана 27.12.2013.године утврђује се да је исти упутио 

притужбу на рад Апелационог суда у ... који није донео одлуку по жалби туженог на 

решење о привременој мери, иако је од дана пријема списа предмета у Апелациони 

суд протекло више од две године, а како би се предмет доставио првостепеном суду и 

странкама доставио писани отправак одлуке. Наведену притужбу Министарство 

правде и државне управе је проследило Апелационом суду у ... 12.02.2014.године. 

Судска управа тог суда је дописом од 23.01.2014.године, у чијем прилогу је 

достављена ургенција, наложила судији да у року од 3 дана без одлагања обавести 

судску управу због чега одлука није експедована, а дописом од 3.04.2014.године 

судији је достављена поновна ургенција адвоката Слободана Томића и наложено 

судији АА да одмах по пријему дописа, без одлагања, уради одлуку и да обавести 

судску управу о томе да ли је одлука урађена и експедована. Осим наведених дописа 

судске управе из 2014.године, који се односе на израду отправка одлуке, у списима 

дисциплинског предмета постоје и дописи судске управе почев од 26.09.2012.године 

којим је судији након ургенције наложено да донесе одлуку у року од 30 дана од дана 

пријема дописа, с обзиром да се у конкретном случају ради о парничном поступку из 

области ауторског права који је по Закону о ауторским и сродним правима и по 

Судском пословнику хитан, а нарочито чињеници да се ради о привременој мери, 

потом допис од 20.11.2012.године којим се судија обавештава да је заступник туженог 

6.11.2012.године примљен у суду на разговор и да је поново ургирао доношењу 

одлуке у наведеном предмету, па је судији наложено да у року од 3 дана од пријема 

дописа обавести судску управу о поступању у наведеном предмету, а да се у оквиру 

могућности предузму све мере како би се у том предмету одлука донела у што краћем 

року, потом допис од 30.03.2013.године којим је судија од стране судске управе 

обавештена да је заступник туженог дана 6.11.2012.године примљен у суд на разговор, 

да је провером преко судске управе утврђено да предмет није изнет на седницу већа па 

је наложено да судија предузме све мере како би се у предмету донела одлука у 

најкраћем року и да у року од 3 дана обавести судску управу о поступању у наведеном 

предмету.   

 

  Увидом у фотокопију списа предмета Апелационог суда у ... ГЖ..../..., 

који на омоту списа садрже ознаку „ХИТНО“, утврђује се да је решењем Вишег суда у 
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... П..../... од 27.12.2011.године усвојен предлог за одређивање привремене мере 

тужиоца ББ против туженог Предузећа за филм, телевизију, аудио видео производњу 

и дистрибуцију „Г...“ ДОО ..., па је забрањен туженом наставак свих започетих радњи 

на снимању филмова који у свом наслову садрже назив „...“ у којима се користе 

оригинални главни ликови Ш... и П... са карактеристикама из оригиналног сценарија 

„...“ чији је аутор тужилац, као и наставак активности на склапању уговора за 

реализацију наведеног филмског пројекта, рекламирање, прикупљање средстава, за 

реализацију пројекта, снимање, умножавање, емитовање, стављање у промет, 

објављивање, бележење на носач слике и звука, као и свако друго неовлашћено 

коришћење наслова сценарија „...“ и главних ликова из оригиналног сценарија. 

Привремена мера остаје на снази до правноснажног окончања овог поступка. 

Евентуално изјављена жалба против овог решења не одлаже извршење. Решењем 

Апелационог суда у ... ГЖ-.../... од 24.05.2013. године одбијена је као неоснована 

жалба туженог и потврђено решење Вишег суда у ... П-.../... од 27.12.2011.године, 

председник већа судијаВВ. 

 

  Довођењем у везу свих писаних доказа које је предложио Дисциплински 

тужилац, а односе се на постојање притужби и ургенција за доношење одлуке у 

предмету ГЖ..../..., а потом и за експедовање одлуке, утврђује се да је предмет 

примљен у Апелационом суду у ... 14.02.2012. године, да је распоређен судији 

известиоцу АА, да је заступник туженог поднео суду 05.09.2012. године ургенцију за 

брзо решавање, након чега је судска управа 26.09.2012. године наложила судији да у 

року од 30 дана донесе одлуку и указано јој је да се ради о парничном поступку из 

области ауторског права који је хитан и нарочито да се ради о привременој мери, те да 

судија није поступила по налогу судске управе, поводом усмене ургенције туженог је 

новим дописом наложено судији да донесе одлуку у што краћем року, након чега 

судија није поступила по том налогу, па је дописом судске управе од 13.03.2013. 

године поново дат налог да се у предмету донесе одлука у најкраћем року, након чега 

је утврђено да је предмет већан 24.05.2013. године, међутим, одлука није израђена све 

до 08.04.2014. године, када је предата судској пракси, након више од 10 месеци, иако 

су постојале бројне ургенције, како за решавање предмета са указивањем да се ради о 

хитном поступку, тако и за експедовање одлуке.  

  

  Ценећи да ли је поступање судије у спорном предмету последица 

преоптерећености у раду, Дисциплинска комисија је извршила увид у извештаје о 

раду за период од четири године које је прихватила јер су издати од стране надлежног 

органа, међутим, налази да се ради о поступању у непримереним роковима, односно о 

неоправданом одуговлачењу поступка у коме је донета привремена мера и комплетни 

списи парничног предмета се налазе у жалбеном суду, тако да се у првом степену не 

може поступати, што је последица несавесног рада судије.  

 

  Ценећи изјашњење судије против које се води дисциплински поступак 

као порицање дисциплинског прекршаја који јој је стављен на терет, Дисциплинска 

комисија налази да је исто управљено на избегавање и умањење дисциплинске 



                                                                               6             

                                                                                                                                         

 

одговорности, те да судија против које се води дисциплински поступак није имала 

оправдања за одуговлачење поступка у трајању од 1 године и 3 месеца до доношења 

одлуке, а касније приликом израде одлуке у трајању преко 10 месеци, тако да се 

предмет са ознаком „ХИТНО“ налазио у раду у Апелационом суду у ... дуже од две 

године.  

 

Наиме, одредбом чл.402 Закона о парничном поступку (ЗПП) је 

прописано да се у поступку по жалби против решења сходно примењују одредбе ЗПП 

које се односе на жалбу против пресуде, а одредбом чл.383 ст.2 ЗПП је прописано да 

је суд дужан да одлучио по жалби најкасније до 9 месеци од дана пријема списа 

првостепеног суда, у случају када не држи расправу. Такође, одредбом чл.397 ЗПП је 

прописано да је другостепени суд дужан да врати списе првостепеном суду у року од 

30 дана од дана доношења одлуке.  

 

У конкретном случају, имајући у виду време задужења предметом, према 

законским роковима суд је био дужан да одлучи по жалби најкасније 14.11.2012. 

године, а одлука је донета у мају 2013. године, а да у јуну достави одлуку 

првостепеном суду што је учинио скоро годину дана касније. Имајући у виду да су 

знатно прекорачени законски рокови за доношење одлуке и израду отправка одлуке, 

те да су прекорачени и примерени рокови којима би се толерисало оптерећење судије 

у раду, а да је у конкретном случају по самом Закону о ауторским и сродним правима 

поступак био хитан (чл.207 ст.2), потом, ради се о привременој мери која налаже 

хитно поступање, сами списи предмета носили су ознаку „хитно“, а осим тога што је 

предмет по закону био хитан, постојале су и бројне ургенције пуномоћника туженог за 

поступање у предмету и то како ради доношења одлуке, тако и ради израде одлуке, по 

становишту Комисије, поступање судије АА као судије известиоца у конкретном 

парничном предмету се не може правдати оптерећеношћу бројем предмета или неким 

другим разлозима организационе природе на које судија указује, већ се има сматрати 

несавесним обављањем судијске функције, тим пре што се судија уопште није 

изјашњавала на налоге судске управе да се предмет узме у рад и у примереним 

роковима донесе одлука и изради отправак одлуке.  

 

  Следствено томе, Дисциплинска комисија налази да су у радњама судије 

остварени субјективни и објективни елементи дисциплинског прекршаја неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, јер судија није 

имала оправдани разлог за одуговлачење поступка у овом парничном предмету, као 

искусан  судија у суду вишег ранга била је свесна да је дужна да у сваком предмету 

поступа у законским и примереним роковима, а послебно у предметима хитне 

природе, што није учинила, па је закључак Комисије да је одговорна за несавесно 

вршење судијске функције које је довело до неоправданог одуговлачења поступка, а 

тим пре што је игнорисала бројне притужбе странке. Чињеница да се ради о 

несавесном поступању у само једном предмету не искључује дисциплинску 

одговорност, али је од утицаја на доношење одлуке о дисциплинској санкцији. По 

оцени Комисије, за постојање дисциплинске одговорности је без значаја што није 
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наступила штета у имовини странке, нашта указује судија против које се води 

дисциплински поступак, будући да судији није стављен на терет тежак дисциплински 

прекршај из чл.90 ст.2 Закона о судијама, чији је квалификаторни елемент, између 

осталог, наступање веће штете у имовини странке у поступку, 

 

  При одмеравању дисциплинске санкције Комисија је као олакшавајуће 

околности ценила да судија раније није дисциплински кажњавана, да је имала солидне 

резултате рада у периоду од 2010.године до првих шест месеци 2014.године, а од 

отежавајућих околности да су постојале бројне притужбе странке почев преко 

Министарства правде па до судске управе, које су игнорисане од стране судије против 

које се води дисциплински поступак, па имајући у виду тежину дисциплинског 

прекршаја налази да је умањење плате, на начин као у изреци решења, у износу од 

20% за период од 6 месеци нужна и довољна дисциплинска санкција која ће утицати 

на судију да коригује своје понашање и убудуће савесно обавља судијску функцију.    

   

 

  Са наведених разлога, на основу 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  

   

 

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.  

 

 

    

 

   


