
 
Република Србија  

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 23.11.2015. године 

Б е о г р а д 

  

  

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства, састављена од 

судија:  Милевке Миленковић, председника комисије, Бисерке Живановић и Живе 

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

дисциплинског поступка затвореног за јавност у предмету против судије Прекршајног 

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

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 03.08.2015.године, због тешког 

дисциплинског прекршаја из члана 90 став 2 Закона о судијама у вези дисциплинског 

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

судијама, завршеног дана 23.11.2015. године, донела је и истог јавно објавила  

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

  Усваја се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 03.08.2015.године, против судије 

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

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

 

  

 

ОГЛАШАВА СЕ ОДГОВОРНИМ 

 

 

 

   Због тога што је поступајући у предмету Прекршајног суда у ... 

Пр.бр..../... по захтеву за покретање прекршајног поступка Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, Управе саобраћајне полиције ПУ ... од 02.10.2012.године 

против ББ из ..., због учињеног прекршаја из члана 330 став 1 тачка 1 Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, извршеног дана 29.08.2012.године, неоправдано 
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одуговлачио поступак у коме је дошло до застарелости прекршајног гоњења, на тај 

начин што након испитивања окривљеног дана 14.11.2012.године, није предузео 

ниједну радњу у предмету до дана 25.08.2014.године, када је донета неправноснажна 

пресуда (четири дана пре наступања апсолутне застарелости вођења прекршајног 

поступка), а пресуда је окривљеном уручена дана 28.08.2014.године, док је решење о 

исправци пресуде донето 10.09.2014. године окривљеном уручено дана 

18.09.2014.године,  

 

  - чиме је извршио дисциплински прекшај 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 34 став 1 тачка 2 Правилника о поступку за 

утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова ИЗРИЧЕ 

дисциплинску санкцију 

 

 

УМАЊЕЊЕ ПЛАТЕ 

 

 

 

  У износу од 40% за период од 8 (осам) месеци, почев од 

правноснажности решења. 

      

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 03.08.2015. 

године поднео предлог за вођење дисциплинског  поступка против судије  

Прекршајног суда у ..., АА, због тешког дисциплинског прекршаја из члана 90 став 2 

Закона о судијама у вези 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, 

заменик Дисциплинског тужиоца Боривоје Пап је остао при поднетом предлогу за 

вођење дисциплинског поступка и предлогу да се судија огласи одговорним за тежак 

дисциплински прекршај, а да се Високом савету судства предложи покретање 

поступка за разрешење судије. 

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу, у 

одсуству уредно позваног судије АА, који свој изостанак није оправдао, а у присуству 

његовог заступника, адвоката Владана Мијаиловића из ..., на коме је, на предлог 

Дисциплинског тужиоца, извршила увид у службену белешку Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 04.02.2015.године о извршеном 
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увиду у списе предмета, увид у извештај о раду судије за 2013, 2014 и 2015.годину, 

извршила увид у списе Прекршајног суда у ... Пр.бр..../..., Пр.бр..../... и Пр.бр..../..., а на 

предлог заступника судије је извршила увид у медицинску документацију за судију и 

то извештај РФЗЗО Филијала ... од 10.11.2015.годне, извештај Опште болнице „...“ од 

07.08.2015.године и 12.10.2015.године, извештај лекара специјалисте ... од 

13.08.2015.године, специјалистички извештај Опште болнице у ... од 

18.11.2011.године и 29.08.2012.године, специјалистички налаз ... од 05.09.2012.године, 

налаз дијагностичког центра „Сиринијум“ од 17.07.2015.године, извештај Дома 

здравља у ... од 20.07.2015. године, извештај лекара специјалисте ... Амбулантно 

одељење од 13.08.2015.године и у извештај о раду за 2012.годину, а по службеној 

дужности је прибавила и извршила увид у допис Прекршајног суда у ... СуVIII-.../... од 

07.10.2015.године.  

 

  Судија против које се води дисциплински поступак АА, у свом писану 

изјашњењу пред Дисциплинском комисијом, као и у усменом изјашњењу на рочишту 

за дисциплинску расправу од 25.09.2015.године, је навео да се не може говорити о 

несавесности која подразумева такво понашање које је континуирано и односи се на 

све сегменте, односно на целокупни рад судије, а не на један или више изолованих 

предмета, с обзиром да се у конкретном случају може расправљати да ли има 

несавесности или не само у једном предмету који му је стављен на терет, а што се тиче 

другог и трећег предмета ради се о очигледном пропусту писарнице, а не судије, због 

погрешно установљене праксе противне основним одредбама Судског пословника. У 

погледу првог предмета је неспорно да је наступила апсолутна застарелост 

прекршајног гоњења, али се не може говорити о несавесности судије, који према 

извештајима о раду уназад пет година, од када суд постоји, задовољава све 

критеријуме битне за оцену стручности, квалитет и ажурности рада, а у светлу свих 

проблема са којима је суочен од првог радног дана до данас и то где је смештен, како 

је третиран, број преузетих предмета, неравномерна оптерећеност судија, чудна 

правила у поступку, мешање у рад судије и њихову независност које му је замерано и 

створен анимозитет у почетку рада, број предмета у раду, укупно решених предмета 

као и друге судије а са мање проведених радних дана на послу,  процентуално мањи 

застој у односу на број предмета у раду, истинито приказивање застарелих предмета 

по основу прекида поступка, замолница и наредби у односу на укупан број обустава, 

што је код других судија драстично већи број, а за неверовати је да друге судије имају 

толико више предмета у којима су окривљени преминули, уз уважавање и свих других 

законских разлога због којих може бити обустављен поступак, а који је барем у 

прекршајном поступку у малом броју случајева. Упоређивањем свог рада и својих 

колега увиђа да ако код њега постоји несавесност онда би цео суд био многоструко 

несавеснији од њега, а и судије других судова. Наведене околности указују да нема 

несавесности ни код потпуно физички и ментално здравог човека, што он на жалост 

није, него је управо далеко од здравља јер болује од сужења и запушења обе 

каротивне артерије по 60%, значи нема једну целу чисту каротиду процентуално 

гледано, дислокацију четвртог, петог и шестог вратног пршљена према медули – 

кичменој мождини уз значајно дотицање и померање исте, хемиосакрализацију – 



                                                                               4             

                                                                                                                                         

 

срастање и потпуно окоштавање свих пршљенова лумбосакралног дела са сталним 

присуством болова и све учесталијим губљењем осећаја и моторике и у доњем и у 

горњим екстремитетима, камен у левом бубрегу и увећана простата, а уз све органски 

побројане болести стално присуство страха за живот, а тиме и деконцентрација и 

одсуство неопходно потребне пажње, а примерено годинама, убрзано и драстично 

опадање видних способности услед сужења каротида. Предлог васкуларног хирурга је 

да се не ради операција, јер је мањи ризик одржавати овакво стање него операција, 

чији је позитиван исход неизвестан због компликованог места сужења. Све побројане 

болести су настале у првој половини 2011.године због стреса, преоптерећености и 

неуредног живота условљеног обавезама и због самог посла јер 12 сати дневно 

посвећује послу. Ради у граду који је преко 20 км удаљен од његове куће, устаје у 5,30 

часова, враћа се у 19,00 часова и приватни живот нема, па није чудно да у таквом 

хаосу човеку промакне један предмет (у време када су и његови предмети из 

привремених смештајних просторија суда из управне зграде хемијске индустрије „З...“ 

пребачени у реновирану садашњу зграду у време када је, на жалост, по ко зна који пут 

био на боловању и да их нико није ни разврставао скоро два месеца јер је био одсутан 

од половине јула 2014.године до 25. августа 2014.године). У супротном, можда тај 

предмет не би ни изгубио из вида, али можда не би решио други. Поред судијских 

послова обавља и послове уписничара, референта и експедитора одлуке до момента 

предаје писарници, а сасвим природно је да обавља и послове записничара, јер није 

мањи број пресуда које је лично откуцао. У канцеларији судија налази се сви 

предмети све време од пријема у рад до момента израде одлуке и враћања предмета у 

писарницу. Предложио је медицинско вештачење не ради тога да се утврди 

веродостојност његових навода, јер је то доказано медицинском документацијом и не 

може се ни оспорити, већ да се вештачењем утврди да ли човек његовог здравственог 

стања може да постиже овакве резултате, јер постиже резултате који су бољи од 

других судија, а који немају здравствене проблеме. Ако се утврди да је малтене то 

немогуће, онда ће бити потпуно јасно да се не може говорити о несавесности. 

Несавесност постоји само ако неко одбије или избегава да врши своје дужности или 

злоупотребљава свој положај умишљајно, а не ако је објективно потпуно онемогућен 

да их изврши. Може да прихвати да постоји евидентан пропуст који му се приписује 

јер је у питању његов предмет, али никада као човек и правник се не би сложио да има 

његовог свесног и намерног пропуста. Да је желео да прикрије овај предмет не би 

израдио одлуку. Дана 25.08.2014. године када је дошао са боловања једино што је 

урадио да је из свих кеса у којима су били предмети само вадио предмете који су били 

у раду из 2013. године и ранијих година, тада је пронашао овај предмет и будући да 

није имао довољно времена да позове полицијске службенике и провери да ли су 

контролисали окривљеног ван возила када истим није управљао, што је тврдио у 

својој одбрани, што је битно за обележје дела, а хтео их је позвати, што се види и на 

првој страни омота списа, да постоји његова констатација графитном оловком 

„полицајци ВВ и ГГ“ он би човека и ослободио, овако испаде да је једини окривљени. 

Овакав дисциплински поступак против њега ствара му одбојност и што је разумљиво 

дозу параноје јер мисли да неко има нешто против њега, а камоли да још мора да 

доказује невиност, која је више него очигледна. Јер ако судију који има норму и 
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укупно решен број предмета једнако са другим судијама а да је проводио два до два и 

по месеца, не рачунајући годишњи одмор, ван посла, неко гони због једног-три  

предмета и наводних пропуста, онда је ту у најмању руку непримерено. Био је 

адвокатски приправник, био је једини мобилисани судија у рату 1991. године, 

доживео уз све уважавање садашњих колега деградирање од судије и председника 

Општинског суда у судију Прекршајног суда, изгубивши по основу мање зараде и 

доприноса око 2.500.000,00 динара, па је и он трпео душевне болове који за њега 

немају цену, за разлику од других колега. Сада се нашао неко да га разрешава због 

једног предмета у коме је требало ослободити окривљеног, за разлику од других 

колега који имају од 300 до 500 и више предмета мање у раду него он, млађи су, 

здравији, имају веће и пристојније канцеларије, а да не помиње колеге у 80% 

прекршајни судова у Србији који у раду немају више од 300 до 400 предмета за исту 

плату. Дневно је био принуђен да заказује и 100 предмета, што се може видети из 

роковника. Прилив предмета се кретао у прве две недеље од 150 до 200 предмета у 

једном месецу и ова тенденција уз благи пад је настављена и даље, тако да нема места 

опуштању ниједног момента и није ни чудо што после радног времена остаје у 

просеку два сата да среди „своју писарницу“.  Уназад пет година, за разлику од других 

судија, са изузетком двоје судија, је био оптерећен са највећим бројем предмета, не 

због нерада и несавесног поступања већ напротив због намере да законито обавља свој 

посао, при чему је преценио своје физичке и менталне способности јер га је велики 

број предмета угушио у раду. Док је имао снаге успевао је да се бори са тим бројем 

предмета, али временом носећи овако велико бреме је посустајао, што се одразило и 

на неблаговремено поступање у свим предметима. На почетку 2010.године, за разлику 

од својих колега који су добили предмете и колега који нису изабрани, он је одбацио 

само 81 захтев због наступања релативне застарелости, док су друге колеге то учиниле 

у завидним бројевима од 149, 207 и 228 предмета. У 630 предмета, где су постојале 

процесне претпоставке, донео је закључак о покретању поступка, иако је то било 

пропуштено да се учини у последњим данима децембра 2009.године, тако да је у 

старту био оптерећен са више од око 150 предмета и будући да је користио и одсуство 

по основу боловања тај број предмета се повећавао за неких 250 предмета, који се 

увећавао сваке године или одржавао на истом нивоу од 1.600 до 1.800 предмета у раду 

због боловања сваке године у временском трајању од 30 па до 60 дана. Здравствени 

проблеми су коинцидирали са почетком рада у Прекршаном суду у ..., тако да је због 

неадекватних услова, јер је био смештен у просторију без прозора и дневне светлости, 

све то скупа утицало на унижавање његовог личног достојанства као судије и 

достојанства и угледа суда. Врхунац цинизма је да је председник суда у 

дисциплинској пријави навео да има највише предмета у раду, а да му је годишњем 

распоредом и трајно доделила записничара који уназад две или три године не поседује 

ни брзину, ни граматичку прецизност, словну исправност, ни тачност, оцењена је 

тројком, па не може да има континуитет мисли диктирања, а када му прелије кап у 

чаши онда узме и сам куца, а у септембру 2015.године је инсистирано да потпише 

сагласност да пет радних дана буде без записничара. Што се тиче предмета Пр.бр..../..., 

све судије у Прекршајном суду у ... од дана експедовања – предаје предмета са 

израђеном одлуком писарници, више свој предмет и не виде и не знају шта се са њим 
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догађа, већ о судбини уручења првостепених пресуда брину и одлучују референти за 

експедицију поште, тако да је пресуда оглашена правноснажном 14.02.2015.године, а 

њему је изнет предмет са потражницом од 22.08.2015.године. Што се тиче предмета 

Пр.бр..../..., пресуда је окривљеном уручена пре застаре прекршајног гоњења, на исту 

није изјављена жалба, а писарница  пресуду није огласила правноснажном, иако има 

услова за то. Предмети се судији износе без интерне доставне књиге, тако да ако би 

предмет неким случајем нестао, настало би ђаволско доказивање ко је коме и када 

донео предмет. Лошу праксу рада прекршајних судова је уочио на самом почетку 

рада, јер је уназад девет година, до 01.01.2010.године, обављао функцију председника 

Општинског суда у ...  и то успешно у погледу ажурности и квалитета рада суда.  

 

  У усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу судија АА је додао 

у погледу предмета Пр.бр..../..., да на пресуду у том предмету није било жалбе ни од 

стране окривљеног, нити подносиоца захтева, али је истина да је наступила апсолутна 

застарелост за вођење прекршајног поступка и да је пресуда као правни акт остала са 

исправком, али није оглашена правноснажном. На питање комисије, на који начин 

прекршајни суд утврђује наступање апсолутне застарелости прекршајног гоњења, у 

ситуацији када је донета првостепена пресуда на коју није изјављена жалба, судија је 

навео да они никако не одлучују, та пресуда остаје, али је не оглашавају 

правноснажном, односно у писарници је не оглашавају правноснажном, с обзиром да 

радник у писарници утврђује датум правноснажности и извршности пресуде, а судија 

само ставља потпис када предмет иде у архиву. Што се тиче тог предмета, тачно је да 

од сачињавања записника о испитивању окривљеног па до доношења пресуде није 

предузео ниједну радњу, а разлози су општи у виду оптерећености бројем предмета и 

његово здравствено стање, због чега је имао знатно мање радних дана од осталих 

колега. Усмено се више пута обраћао ВФ Председника суда, ДД и његовој заменици 

ЂЂ, указујући на околности здравствене природе и оптерећеност бројем предмета и 

када им је досадио са тим захтевима, делимично му је удовољено па је у новембру 

2013.године његова колегиница преузела новембарски прилив, а у друга два предмета 

која су му стављена на терет исти су разлози као и у првом случају за непоступање, 

здравствено стање и оптерећеност бројем предмета, а због здравственог стања мора 

кампањски да ради, јер мора да  закаже нове предмета па му се дешава да неки остави 

по страни. Додао је да му се догађа врло често да због природе болести, смањеног 

дотока кисеоника у мозак  заборавља чињенице или распоред предмета, па чак и 

приликом диктирања најједноставнијих ствари мора да направи концепт и поставља 

додатна питања да би унео у записник оно што је речено. 

 

  У завршној речи заступник судије је предложио да Дисциплинска 

комисија одбије предлог за вођење дисциплинског поступка јер се у раду судије нису 

стекли ни објективни ни субјективни елементи дисциплинског прекршаја а који би 

довели до покретања поступка за разрешење. 

 

  Имајући у виду изјашњење судије против кога се води дисциплински 

поступак, Дисциплинска комисија је узела као неспорно чињенично стање везано за 
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пословне бројеве предмета, датуме и врсте процесних радњи које су предузете, те да 

на пресуду Пр.бр..../1...2 није стављена клаузула правноснажности због наступања 

апсолутне застарелости прекршајног гоњења сходно установљеној пракси у 

Прекршајном суду у .... Што се тиче предмета Пр.бр..../... и Пр.бр..../... судија није 

оспорио да након доношења неправноснажних пресуда у тим предметима лично није 

предузео ниједну радњу у циљу уручења пресуде окривљенима, наводећи да је то у 

надлежности писарнице, те да су пресуде у тим предметима уручене странкама и 

предмети су правноснажно окончани.  

 

  Проверавајући наводе из изјашњења судије да се не ради о неоправданом 

одуговлачењу поступка у наведеним предметима већ да је поступање судије 

последица оптерећености у раду, лошег здравственог стања и начина рада судске 

писарнице, Дисциплинска комисија је извршила увид у извештаје о раду судије за 

2012, 2013, 2014 и 2015.годину, медицинску документацију и допис Прекршајног суда 

у ....  

 

Увидом у извештај о раду за 2012.годину утврђује се да је у Прекршајном 

суду у ... поступало 16 судија, заједно са ВФ председником суда и 4 заменика ВФ 

председника суда који су по основу тога имали одговарајуће умањење норме, те да је 

на почетку извештајног периода судија против кога се води дисциплински поступак 

имао у раду 1.646 предмета, док се тај број код осталих судија који нису имали 

умањење норме кретао од 1.198 до 1.435, док је један од заменика ВФ председника 

суда на почетку извештајног периода имао у раду 1.609 предмета, прилив предмета се 

креће од 1.260 (заменик в.ф. председника суда), 1.264 – судија АА, док је редован 

прилив осталим судијама око 1.400 предмета. У тој години судија је имао укупно у 

раду 2.910 предмета и укупно је решио 1.508 предмета, тако да је у односу на остале 

судије имао у раду неколико стотина предмета више али је више предмета и решио 

односно у тој години је решио највише предмета, просечно месечно је решио 106,67 

предмета за приближно исти број радних дана. У 2013. години, судија против кога се 

води дисциплински поступак је на почетку извештајног периода имао у раду 1.508 

предмета, што је више од осталих колега, примио је у рад 1.450 предмета, што је 

идентичан прилив за остале колеге који нису имали умањење норме, па је укупно 

имао у раду 2.958 предмета, што је више од осталих колега, укупно је решио 1.799 

предмета, што је знатно више од осталих колега, просечно месечно је решио 96,58 

предмета за приближно исто време проведено на раду, док су остале колеге више 

предмета решавале на месечном нивоу. У 2014. години, на почетку извештајног 

периода судија против кога се води дисциплински поступак је имао нерешених 1.799 

предмета, што је далеко више од осталих колега код којих се број нерешених предмета 

креће од 1.050 па до 1.418 и 1.598, имао је прилив од 1.051 предмет, што је око 

педесетак предмета мање од колега које нису имале смањење норме, укупно је решио 

1.690 предмета што је знатно више од осталих колега, евидентно је имао мањи број 

радних дана (158) од осталих колега и просечно месечно решених 96,67 предмета, 

приближно исто као и остале колеге. У деветомесечном извештају за 2015. годину 

судија против кога се води дисциплински поступак је на почетку периода имао 
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нерешених 1.690 предмета, знатно више од осталих колега, имао је исти прилив као и 

остале колеге 937 предмета, а решио је знатно више предмета од осталих колега 1.845 

предмета за мање радних дана од осталих колега (121).  

 

  Увидом у побројану медицинску документацију потврђују се наводи из 

изјашњења судије против кога се води дисциплински поступак о погоршаном 

здравственом стању због сужења и запушења обе каротидне артерије и дислокације 

вратног пршљена и срастања и окоштавања свих пршљенова лумбосакралног дела, а 

посебно се из најновијег специјалистичког извештаја Опште болнице ... из ..., 

Одељење амбуланте психијатрије од 12.10.2015. године, између осталог, утврђује да 

постоји подбачај на једном субтесту осетљивом на органицитет а то је памћење на 

коме су уочене органске грешке од 54% укупних, што знатно премашује дозвољену 

границу од 20%, од органских грешки прави конфабулације, а од неорганских су то 

изостављање великих фигура, мањкаво репродуковане и стабилизирајуће ротације, 

што све упућује на инципијентни психооргански синдром.  

 

Увидом у допис Прекршајног суда у ... СУ VIII-.../... од 07.10.2015. 

године, утврђује се да је судији АА у 2012. години  заведено 135 предмета мање него 

осталим судијама који нису имали умањење норме, а у 2015. години му је заведено 50 

предмета мање него осталим судијама. Судска писарница и референти не утврђују 

застарелост прекршајног гоњења, већ то чини сваки судија у складу са законом, 

односно сваки судија доноси решење о обустави због застарелости. Када је у питању 

утврђивање датума правноснажности судске одлуке исти су вршили референти 

писарнице у складу са судским пословником и законом под надзором судија, а на 

основу усменог договора са њима и по њиховим упутствима. Сви предмети са 

клаузулом правноснажности су достављани судијама ради даљег одлучивања. Уз 

поменути допис, Дисциплинској комисији је самоиницијативно достављен списак 

предмета који је судија предао у писарницу у току 2015. године у којима је одлука 

донета у року мањем од 30 дана од дана наступања апсолутне застарелости 

прекршајног гоњења „те исти нису постигли правноснажност“, тако да исти није био 

предмет оцене Комисије јер у том правцу није било предлога страна у поступку, нити 

га Комисија сматра важним за тачно и потпуно утврђивање чињеничног стања.  

 

  Након што је прибавила оригиналне списе Прекршајног суда у ... у три 

прекршајна предмета који су предмет предлога за вођење дисциплинског поступка 

против судије АА, Дисциплинска комисија је извршила увид у наведене списе и у 

службену белешку Дисциплинског тужиоца од 04.02.2015. године састављену након 

увида у поменуте списе.  

Увидом у списе предмета Прекршајног суда у ... Пр.бр. .../... утврђује се 

чињенично стање као у изреци решења Дисциплинске комисије које и није оспорено 

од стране судије против кога се води дисциплински поступак у погледу датума 

покретања прекршајног поступка, имена и презимена окривљеног, врсте прекршаја, 

дана сачињавања записника о испитивању окривљеног на коме је исти између осталог 

предложио да се као сведоци саслушају ЕЕ и ЖЖ оспоравајући да је у моменту 
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контроле управљао возилом, већ да је био заустављен ради обављања физиолошких 

потреба када је дошло службено возило полиције и легитимисало га ван возила. Дана 

25.08.2014. године је донета пресуда којом је окривљени ББ оглашен кривим због 

прекршаја из члана 330 став 1 тачка 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

Републике Србије и осуђен је на казну затвора у трајању од 15 дана, изречена му је 

заштитна мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије у трајању од 8 

месеци која ће се извршити у року од 15 дана по правноснажности пресуде, с тим што 

је њено ступање на снагу одложено до стицања права окривљеног на управљање 

моторним возилом, а најдуже годину дана од дана правноснажности пресуде и 

окривљени обавезан да на име паушала плати износ од 1.000,00 динара. Првостепена 

пресуда садржи поуку о правном леку да се може изјавити жалба Прекршајном 

Апелационом суду у Београду, Одељење суда у ... у року од 8 дана од дана пријема 

пресуде која се предаје у писаној форми овом суду непосредно или путем поште 

препоручено.                          Наведена пресуда је примљена од стране ПУ ... 

27.08.2014. године од стране окривљеног 28.08.2014. године након чега је дана 

10.09.2014. године донето решење којим је исправљена поменута пресуда у погледу 

времена извршења прекршаја тако што је уместо датума 29.08.2014. године уписан 

датум 29.08.2012. године, а исто је учињено и у образложењу пресуде. Наведено 

решење садржи поуку о правном леку да се може изјавити жалба у року од 8 дана од 

дана пријема решења Прекршајном Апелационом суду у Београду, Одељење суда у ... 

путем овог суда, а које решење је ПУ ... примио 15.09.2014. године, а окривљени 

18.09.2014. године. На првој страни списа са унутрашње стране је захефтана службена 

белешка која садржи нечитак потпис референта и печат суда са садржином да 

„пресуда Пр.бр. .../... није постала правноснажна, а наступила је апсолутна 

застарелост“. На омоту списа, између осталог, се налазе два штамбиља један са 

ознаком „хитно“, а други „затвор“, те да је предмет у а/а стављен 29.12.2014. године.  

 

  Увидом у списе предмета Прекршајног суда у ... Пр.бр. .../... утврђује се 

да је дана 05.06.2013. године МУП РС, ПУ ... поднела Прекршајном суду у ... захтев за 

покретање прекршајног поступка против ЗЗ због прекршаја из члана 330 став 1 тачка 1 

и члана 331 став 1 тачка 80 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Дана 

14.06.2013. године судија АА је донео решење о покретању прекршајног поступка, 

саслушање окривљеног је заказано за 25.07.2013. године али позив није уредно 

достављен, па је дана 12.11.2014. године издата наредба за довођење окривљеног ради 

саслушања сваког радног дана у периоду од 08,00 до 15,00 часова јер окривљени 

избегава пријем позива, ПУ ... је примио наредбу 17.11.2014. године, а дана 

04.12.2014. године сачињен записник о саслушању окривљеног који је признао 

извршење прекршаја, па је дана 12.12.2014. године донета пресуда којом је окривљени 

оглашен кривим за два прекршаја који су му стављени на терет и осуђен на 

јединствену новчану казну у износу од 40.000,00 динара, јединствену заштитну меру 

забране управљања моторним возилом „А“ категорије у трајању од 11 месеци. ПУ ... је 

првостепену пресуду  примила 17.12.2014. године о чему постоји доставница у 

списима, из повратнице за окривљеног се види да исту није примио већ да је поштар 

22.12.2014. године оставио извештај, а потом и 22.01.2015. године у поновљеној 
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достави. Према решењу потражнице од 07.08.2015. године произилази да је пошиљка 

уручена окривљеном 29.01.2015. године. На истој пресуди се налази клаузула 

правноснажности са датумом 09.2.2015. године. Дана 26.08.2015. године донето је 

решење којим је новчана казна замењена казном затвора у трајању од 40 дана, након 

чега су предузимане друге радње на извршењу правноснажне пресуде.  

 

  Увидом у списе предмета Прекршајног суда у ... Пр.бр. .../..., утврђује се 

да је дана 05.06.2013. године МУП РС, ПУ ... доставила Прекршајном суду у ... захтев 

за покретање прекршајног поступка против ИИ због прекршаја из члана 332 став 1 

тачка 8 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, па је 14.06.2013. године судија  

АА донео решење о покретању прекршајног поступка против окривљеног и 

17.06.2013. године упутио Прекршајном суду у ..., Одељење у ... замолницу за 

пружање правне помоћи у виду испитивања окривљеног на околности захтева за 

покретање прекршајног поступка, па је дана 02.09.2013. године замолни суд поступио 

по овом допису и доставио записник о саслушању окривљеног након чега је дана 

08.07.2014.године судија АА саслушао сведока и о томе сачинио записник а дана 

27.01.2015. године донета пресуда којом је окривљени ослобођен од кривице да је 

извршио прекршај из члана 332 став 1 тачка 8 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима РС јер постоје околности које искључују прекршајну одговорност 

окривљеног, са поуком да се против ове пресуде може изјавити жалба у року од 8 дана 

од дана пријема пресуде, исту је ПУ ... примио 02.02.2015. године што потврђује 

доставница у списима, а окривљени дана 04.02.2015. године о чему постоји решење 

потражнице од 13.08.2015. године. На пресуди постоји клаузула правноснажности са 

датумом 14.02.2015. године, будући да жалба није изјављена.  

   

  Дисциплинска комисија ја прихватила све изведене доказе као издате од 

стране надлежних органа чија веродостојност није доведена у сумњу нити је оспорена 

од супротне стране у дисциплинском поступку, па је из извештаја о раду почев од 

2012. године закључно са деветомесечним извештајем за 2015. годину утврдила да је 

судија АА на почетку извештајног периода у 2012. години имао у раду више предмета 

од осталих судија али да му је у неким периодима смањиван прилив у односу на друге 

судије које нису имале умањење норме (током 2012.године и 2015.године), те да је 

судија у неким периодима одсуствовао са посла више од осталих судија, као и да је 

имао више завршених предмета на крају сваке године од осталих колега. Из 

медицинске документације се утврђује да је судија нарушеног здравља, те да је услед 

органских промена дошло до слабљења функције памћења у већој мери.  

 

  Дисциплинска комисија је ценила изјашњење судије против кога се води 

дисциплински поступак као порицање дисциплинског прекршаја који му је стављен на 

терет и то како основног облика, односно неоправданог одуговлачења поступка, тако 

и тешког дисциплинског прекршаја чије је квалификаторно обележје наступање 

застарелости прекршајног гоњења услед несавесног рада судије, док је у друга два 

предмета Пр.бр. .../... и Пр.бр. .../... судија оспорио наводе из предлога за вођење 

дисциплинског поступка у делу да није предузео ниједну радњу у циљу уручења 
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пресуде окривљенима, указујући на стање у списима предмета, које изјашњење је 

Дисциплинска комисија проверила управо увидом у оригиналне списе предмета. 

Дисциплинска комисија је делимично прихватила изјашњење судије против кога се 

води дисциплински поступак у делу у коме је поткрепљено осталим изведеним 

доказима, па налази да у поступању судије у предметима Прекршајног суда у ... Пр.бр. 

.../... и Пр.бр. .../... нема елемената дисциплинског прекршаја одуговлачење поступка 

из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, с обзиром да су предмети 

правноснажно окончани у оквиру законског рока од две године и то у предмету Пр.бр. 

.../... доношењем осуђујуће пресуде, а у предмету Пр.бр. .../... доношењем ослобађајуће 

пресуде, на које пресуде није било изјављених жалби. Стање у списима ова два 

предмета указује да су тачни наводи изјашњења судије против кога се води 

дисциплински поступак, да судска писарница предузима даље радње око уручења 

пресуде окривљеном без посебне наредбе поступајућег судије коме се предмет не 

износи у рад, а што је поткрепљено постојећим доставницама и повратницама о 

уручењу пресуде или неуредној достави, а да о томе не постоји одговарајућа наредба 

поступајућег судије. Стоји чињеница да у предмету Пр.бр. .../..., иако је предмет 

правноснажно окончан у законском року, у једном периоду нису предузимане 

процесне радње односно размак између процесних радњи је износио више од годину 

дана (од дана одлагања испитивања окривљеног због неуредне доставе па до издавања 

наредбе за довођење окривљеног), као и да у предмету Пр.бр. .../... постоји већи 

временски размак између појединих процесних радњи од периода када је 

поступајућем судији достављен записник о испитивању окривљеног који је сачињен 

пред замолним судом, па до испитивања сведока, а потом и доношења првостепене 

пресуде, међутим, имајући у виду све околности конкретног случаја, здравствено 

стање судије, број предмета у раду, те чињеницу да су наведена два поступка 

правноснажно окончана, да у истима није наступила апсолутна застарелост 

прекршајног гоњења, Дисциплинска комисија налази да оваквим поступањем судије 

нису остварени ни објективни, ни субјективни елементи дисциплинског прекршаја те 

да овакво поступање није последица несавесног рада, већ здравственог стања и броја 

предмета у раду са којим судија очигледно није могао да се избори од самог почетка 

рада у Прекршајном суду, већ је увек на почетку извештајног периода имао више 

предмета у раду од осталих судија. Следствено томе, Дисциплинска комисија је из 

чињеничног описа радњи дисциплинског прекршаја за које је судију огласила 

одговорним изреком решења изоставила као недоказане радње које се односе на 

поступање и нечињење судије против кога се води дисциплински поступак у 

предметима Пр.бр. .../... и П.бр. .../....  

 

  Приликом доношења одлуке да ли у поступању судије АА у предмету 

Прекршајног суда у ... Пр.бр. .../... има елемената тешког дисциплинског прекршаја из 

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

односно да ли је због несавесног рада судије и неоправданог одуговлачења поступка 

дошло до застарелости прекршајног гоњења, Дисциплинска комисија је пошла од 

неспорних чињеница, које су и потврђене стањем у списима поменутог предмета, да је 

прекршај извршен дана 29.08.2012. године, да је окривљени испитан дана 14.11.2012. 
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године када је оспорио извршење прекршаја и предложио саслушање два сведока, те 

да након тога нису предузете никакве процесне радње нити у смислу саслушања 

предложених сведока, нити у смислу испитивања полицијских службеника, како се то 

судија против кога се води дисциплински поступак бранио и на омоту списа 

графитном оловком исписао имена и презимена два полицијска службеника, све до 

25.08.2014. године када је донета неправноснажна пресуда, дакле четири дана пре 

наступања апсолутне застарелости вођења прекршајног поступка. По оцени 

Дисциплинске комисије, у пропуштању судије да у року од скоро две године предузме 

одређене процесне радње ради разјашњења ове правне ствари, испитивањем сведока 

или да донесе првостепену пресуду без извођења нових доказа, стоје објективни 

елементи дисциплинског прекршаја из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама, 

односно постоји неоправдано одуговлачење поступка, с обзиром да процесне радње 

нису предузете током целе 2013. године све до краја августа 2014. године, па се 

непоступање у тако дугом временском оквиру не може правдати преоптерећеношћу 

бројем предмета и лошим здравственим стањем, већ се мора приписати несавесности 

у раду судије против кога се води дисциплински поступак.  На субјективном плану, 

судија против кога се води дисциплински поступак је био свестан да је дужан да 

поступа у примереним роковима имајући у виду законске одредбе које регулишу 

наступање застарелости вођења прекршајног поступка, што није учинио, на који 

начин су остварени и елементи субјективног бића предметног дисциплинског 

прекршаја. 

 

  Међутим, приликом одлучивања да ли је остварен и квалификовани 

облик дисциплинског прекршаја односно тежак дисциплински прекршај из члана 90 

став 2 Закона о судијама који постоји ако је наступила застарелост вођења поступка 

због несавесног рада судије, Дисциплинска комисија је пошла од неспорне чињенице 

да на отправак првостепене осуђујуће пресуде није стављена клаузула 

правноснажности, већ постоји само службена белешка потписана нечитким потписом 

од стране референта да таква клаузула није стављена, а наступила је апсолутна 

застарелост. Дисциплинска комисија указује да нема улогу суда који је надлежан за 

испитивање законитости и правилности судске одлуке, међутим, с обзиром да је у 

овом дисциплинском предмету судији стављено на терет извршење тешког 

дисциплинског прекршаја који повлачи за собом покретање поступка за разрешење 

судије са могућношћу да исти буде разрешен судијске функције, то је нужно испитати 

и одговарајућу законску регулативу у тој области, као и уобичајену праксу 

Прекршајног суда у ..., како би се донела правилна одлука.  

 

  Законом о прекршајима („Сл.гласник РС“, број 65/2013) као и раније 

важећим Законом о прекршајима („Сл.гласник РС“, број 101/2005, 1016/2008 и 

111/2009 који садржи идентичне одредбе) је, између осталог, у члану 84 регулисана 

застарелост покретања и вођења прекршајног поступка, те да покретање и вођење 

прекршајног поступка застарева у сваком случају кад протекне два пута онолико 

времена колико се по закону тражи за застарелост, а примењено на конкретни случај 

то је рок од две године јер се ради о прекршају из области безбедности јавног 
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саобраћаја. Истим Законом је одредбом члана 246 ст. 1 прописано да се прекршајни 

поступак завршава доношењем осуђујуће или ослобађајуће пресуде, решења којим се 

поступак обуставља или решења којим се малолетном учиниоцу прекршаја изриче 

васпитна мера. У одредби члана 248 је прописано у ком случајевима се поступак 

завршава решењем о обустави те, између осталог, ако је наступила застарелост за 

вођење прекршајног поступка (став 1 тачка 6). У глави XXXI је прописана жалба као 

редовни правни лек, те у члану 258 да се против пресуде и решења Прекршајног суда 

може изјавити жалба другостепеном Прекршајном суду, а да благовремено изјављена 

жалба одлаже извршење одлуке, осим у случајевима када је овим Законом другачије 

одређено (члан 260), потом су регулисани основи због којих се пресуда и решење могу 

побијати (члан 263), између осталог, и због повреде одредаба материјалног права, а у 

члану 265 да, између осталог, повреда материјалног права постоји ако суд није 

применио или је погрешно применио одредбе којима се одређује да ли има околности 

које искључују покретање и вођење прекршајног поступка, а нарочито да ли је 

наступила застарелост или је ствар већ правноснажно пресуђена.  

 

  Имајући у виду наведене законске одредбе и стање у списима предмета 

Прекршајног суда у ... Пр.бр. .../... из кога произилази да је пре наступања апсолутне 

застарелости вођења прекршајног поступка донета пресуда, на коју није изјављена 

жалба од стране овлашћених лица и која ниједним другим актом није стављена ван 

снаге, то по оцени Дисциплинске комисије има места преиспитивању начина рада 

Прекршајног суда у ... који у таквим случајевима није стављао клаузулу 

правноснажности на првостепену пресуду. Ово тим пре, што је Законом о 

прекршајима јасно прописано да се првостепени поступак завршава или пресудом или 

решењем.  

 

  Са напред наведених разлога, полазећи од тога да је за оглашавање судије 

против кога се води дисциплински поступак одговорним за тежак дисциплински 

прекршај нужна извесност у погледу свих елемената дисциплинског прекршаја који 

му је стављен на терет, до које се у овом дисциплинском поступку није дошло, 

Дисциплинска комисија налази да није доказано да је искључиво због несавесног рада 

судије дошло до застарелости прекршајног гоњења, а што је квалификаторни елемент 

из члана 90 став 2 Закона о судијама, будући да постојећа законска решења и устаљена 

судска пракса остављају могућност за другачије закључивање.  

 

  Следствено томе, посебно имајући у виду и то да је до застарелости 

прекршајног гоњења дошло у само једном предмету, Дисциплинска комисија је судију 

АА огласила одговорним за извршење дисциплинског прекршаја неоправдано 

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

начин као у изреци решења, при чему је чињенични опис дисциплинског прекршаја 

уподобљен резултатима доказног поступка, на који начин није нарушен идентитет 

предлога за вођење дисциплинског поступка и решења.  

 



                                                                               14             

                                                                                                                                         

 

  При одмеравању дисциплинске санкције Комисија је као олакшавајуће 

околности ценила да судија раније није дисциплински кажњаван, лоше здравствено 

стање и оптерећеност бројем предмета налазећи да отежавајућих околности није било, 

па је становишта да ће се изрицањем дисциплинске санкције у виду умањења плате у 

износу од 40% за период од 8 месеци у потпуности остварити сврха дисциплинске 

санкције и да ће иста довољно утицати на судију да коригује своје понашање и 

убудуће савесно обавља судијску функцију, те да је наведена дисциплинска санкција 

сразмерна тежини извршеног дисциплинског прекршаја и одговорности судије.  

 

  Са наведених разлога Дисциплинска комисија на основу члана 34 став 1 

тачка 2 Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судије и 

председника судова одлучила као у изреци.  

 

 

 

          Председник Дисциплинске комисије 

                      Високог савета судства 

                       С у д и ј а  

                      Милевка Миленковић  

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења Дисциплинске комисије може се изјавити 

жалба Високом савету судства у року од 8 дана од дана пријема отправка решења. 


