
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 12.02.2016. 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 Majoм 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 21.04.2015.године, због 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама, завршеног дана 12.02.2016. године, донела је и истог дана 

јавно објавила  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

  Одбија се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 21.04.2015.године, против судије 

Апелационог суда у ..., АА, рођене ... године у ..., од оца ..., ЈМБГ ..., са 

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

 

  -да је поступајући као судија Апелационог суда у ... у парничном 

предмету број Гж..../..., којим је задужена од 12.12.2012.године, неоправдано 

одуговлачила поступак на тај начин што у периоду од 12.12.2012.године до 

03.12.2014.године, када је веће Апелационог суда у ... састављено од судија ББ као 

председника већа, АА и ВВ чланова већа, донело решење да се отвори главна расправа 

и расправа пред другостепеним судом у предмету Гж..../... закаже за 

22.12.2014.године, није предузела ниједну радњу у поступку, иако је на то била 

обавезна, с обзиром да је наведени предмет по датуму изјављивања жалбе обухваћен 

програмом решавања старих предмета,  

 

  - чиме би извршила дисциплински прекршај неоправдано одуговлачење 

поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама.  
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О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 21.04.2015. 

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

дисциплинског поступка због извршеног дисциплинског прекршаја неоправдано 

одуговлачење поступка из члана 90 став 1 алинеја 7 Закона о судијама. Након 

спроведеног дисциплинског поступка на рочишту за дисциплинску расправу 

одржаном дана 12.02.2016.године, заменик Дисциплинског тужиоца Боривој Пап је 

остао у свему при поднетом предлогу за вођење дисциплинског поступка, без 

конкретног предлога у погледу врсте и висине дисциплинске санкције.   

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу 

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

Дисциплинског тужиоца број ...-...-.../...-... од 03.03.2015.године, увид у писано 

изјашњење судије од 09.02.2015.године, лични лист за судију и одлуку Дисциплинске 

комисије Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 22.10.2014.године, увид у другу 

ургенцију од 25.09.2013.године, допис Апелационог суда у ... СуVIII-.../... од 

25.10.2013.године и допис истог суда СуVIII-.../... од 25.10.2013.године упућен судији 

АА. На предлог судије и њених заступника, адвоката Зденка Томановића и 

Александре Ковачевић, обоје из ..., Дисциплинска комисија је извршила увид у 

Програм решавања старих предмета СуI-.../... од 30.01.2015.године, потом Програме 

решавања старих предмета за 2010.годину, 2011.годину, 2012.годину, 2013.годину и 

2014.годину, дописе Апелационог суда у ... СуVIII-.../... од 17.09.2015.године и од 

09.10.2015.године са евиденцијом молби за прекоредно решавање, дописе 

председника подкомисије за реализацију и обављање непосредне контроле на 

спровођењу мера Програма за решавање старих предмета у 2013.години, 2014.години 

и допис од 10.02.2015.године, спискове нерешених старих предмета по судијама по 

датуму пријема за 2015.годину и 2014.годину и према датуму иницијалног акта за 

2015.годину, 2014.годину и 2013.годину, извршила увид у пресуду Гж..../... од 

30.01.2015.године, обавештење управитеља писарнице од 29.01.2016.године и 

извештај о раду судије за 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015.годину у „Гж“ и 

„Гж2“ материји.  

 

  Судија против које се води дисциплински поступак АА је у свом 

изјашњењу пред Дисциплинским тужиоцем, писаном изјашњењу пред 

Дисциплинском комисијом датом преко заступника, усменој речи на рочишту за 

дисциплинску расправу изнетој лично и преко заступника  навела да је општепозната 

чињеница преоптерећеност грађанског одељења Апелационог суда у ... од његовог 

оснивања бројем и сложеношћу предмета, недовољним бројем судија, старошћу 

предмета по иницијалном акту и датуму изјављивања жалбе, како преузетих, тако и из 

редовног прилива, па су странке бројним ургенцијама покушавале да обезбеде 

приоритет у решавању. Подносилац притужбе у суштини је незадовољан садржином 
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другостепене одлуке и налога другостепеног суда које је изражено у ранијем укидном 

решењу. У свему је поступала према упутству председника Апелационог суда у .. од 

05.05.2014.године, о мерама за решавање нерешених предмета у којима поступци 

трају преко 10 година, па је морала да решава како те предмете, тако и остале 

предмете који су хитне природе по закону, по иницијалном акту, по датуму 

подношења жалбе или ургенцији Судске управе са давањем конкретног рока за 

решавање жалбе. Критични предмет је био обухваћен Програмом решавања старих 

предмета по датуму изјављивања жалбе, али не по осталим критеријумима, нарочито 

по датуму подношења тужбе која је поднета 2008.године, тако да је предмет решен у 

оквиру рокова који су Програмом решавања старих предмета задати.  

 

  У писаном изјашњењу Дисциплинској комисији од 03.06.2015.године, 

судија АА је преко свог заступника, адвоката Александре Ковачевић, између осталог, 

навела да је Дисциплински тужилац поступао по поднеску који није дисциплинска 

пријава, већ врста правног лека на одлуке судова и притужба на рад суда изазвана 

незадовољством судским одлукама, па Дисциплински тужилац није имао овлашћења 

да поднесак овакве садржине прихвати као дисциплинску пријаву, потом да је 

тужилац пропустио да утврди да је пријављена судија у другостепеном већу била 

судија известилац, будући да јој је стављено на терет да није извећала предмет, 

односно да предмет није изнела на већање, при чему ни у ЗПП, ни у Судском 

пословнику није предвиђено да судија известилац „већа“ и „износи предмет на 

већање“, надаље, Дисциплински тужилац није утврдио које је радње судија 

пропустила да предузме, имајући у виду њена овлашћења као судије известиоца 

одређена законом и Судским пословником, па недостатак описа радњи у поступку 

које је судија требало да предузме јасно указује да нема одуговлачења, а посебно 

неоправданог одуговлачења поступка, јер судија известилац након што веће донесе 

одлуку да се у другостепеном поступку отвори расправа, нема апсолутна никаква ни 

овлашћења, ни обавезе, нити могућности да утиче на даљи ток поступка, као да ни у 

периоду од пријема предмета до заказане расправе судија известилац у складу са 

законом нема овлашћења да предузима било какве радње. У писаном изјашњењу се 

даље истиче да је Дисциплински тужилац пропустио да утврди рок за решавање 

спорног предмета предвиђен Програмом решавања старих предмета, а у конкретном 

случају тај рок је био 30.09.2015.године и предмет је решен у оквиру тог рока.  

 

  У усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу судија је додала да 

не признаје извршење дисциплинског прекршаја који јој је стављен на терет, наводећи 

да је један предмет извучен из контекста, а да нису узети у обзир резултати укупног 

рада судије у већу у коме је поступала као судија известилац. С обзиром да је спорни 

предмет решен знатно пре рока који је био одређен Програмом решавања старих 

предмета, а решен је 30.01.2015.године, предложила је да се одбије предлог за вођење 

дисциплинског поступка.  

 

Имајући у виду изјашњење судије против које се води дисциплински 

поступак и њених заступника и садржину службене белешке Дисциплинског тужиоца 



                                                                               4             

                                                                                                                                         

 

од 03.03.2015.године, коју Дисциплинска комисија у потпуности прихвата, јер ничим 

није оспорена, Дисциплинска комисија је пошла од неспорних чињеница у овом 

дисциплинском предмету да је судија АА поступала као судија известилац у предмету 

Гж..../... са којим је задужена од 12.12.2012.године, те да у предмету нису предузете 

никакве радње до 03.12.2014.године, када је веће Апелационог суда, у саставу 

наведеном у изреци, донело решење да отвори расправу у наведеном предмету и иста 

је заказана за 22.12.2014.године, која је одложена због обуставе рада адвоката и 

наредна је заказана за 30.01.2015.године, када је сачињен записник о расправи пред 

другостепеним судом, која је одржана и закључена и донета је пресуда којом је 

одбијена као неоснована жалба тужиоца – противтуженог и потврђена првостепена 

пресуда у ставу првом изреке, а преиначена првостепена пресуда у ставу трећем 

изреке и одбијен је као неоснован евентуални противтужбени захтев, чија је садржина 

наведена у изреци пресуде Гж..../... од 30.01.2015.године, у коју је Дисциплинска 

комисија извршила увид, а стање утврђено из пресуде није оспорено од стране 

Дисциплинског тужиоца. Такође, одредбом члана 383 став 2 ЗПП је прописано да је у 

случају да другостепени суд не држи расправу дужан да одлучи најкасније у року од 9 

месеци од дана пријема списа првостепеног суда, дакле, као неспорна се има узети 

чињеница да је у конкретном случају судија против које се води дисциплински 

поступак, као судија известилац, била дужна да у смислу члана 382 став 1 ЗПП 

припреми извештај већу ради разматрања предмета у законском року до 12.09.2013. 

године, након чега ће веће донети одлуку о жалби у седници већа или заказати 

расправу у смислу члана 383 став 3 ЗПП. Неспорно је и да је наведени предмет био 

обухваћен Програмом решавања старих предмета, те да је тужба, као иницијални акт, 

поднета 2008. године, међутим, спорно је међу странама у дисциплинском поступку 

да ли је судија у свом раду била толико оптерећена да оправдано није могла 

испоштовати законски рок, спорно је који су то рокови у којима је судија била дужна 

да поступа према Програму решавања старих предмета, с обзиром да је исти био 

обухваћен тим Програмом, а Дисциплински тужилац је у диспозитиву предлога за 

вођење дисциплинског поступка истакао тврдњу да је ова чињеница одлучна за 

постојање дисциплинског прекршаја, те да ли је судија поступала у задатим роковима, 

односно да ли је предмет решила у складу са Програмом решавања старих предмета.   

 

  На спорне околности Дисциплинска комисија је извела бројне доказе на 

предлог судије и њених заступника, па је њиховом оценом, како појединачно, тако и у 

међусобној вези, утврдила следеће чињенично стање: 

 

  Из извештаја о раду судије за све године почев од оснивања Апелационог 

суда у ... произилази да је на почетку извештајног периода у 2010.години судија била 

задужена са 492 предмета и да је имала укупно у раду 500 предмета, па је решила 255 

предмета и прилив савладала са 51,83%, у 2011.години је прилив савладан, а 

примљено је нових 269 предмета, у 2012.години прилив је савладан са око 90%, а 

примљено је 324 предмета, у 2013.години на почетку извештајног периода је судија у 

раду имала 274 предмета и примила нових 336 предмета, па иако је решила 293 

предмета прилив је савладала са око 87%, у 2014.години је био нешто мањи прилив и 
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примљено је 239 предмета а прилив је савладан са преко 126% будући да је судија 

решила 302 предмета, док је у 2015.години је решено 350 предмета, па је прилив 

савладан са преко 130%. Дакле, из наведених извештаја очигледно произилази да се 

ради о већој оптерећености судије у раду бројем предмета.  

 

  У погледу одлучне чињенице да је спорни предмет обухваћен Програмом 

решавања старих предмета и на који начин, Дисциплинска комисија је извршила увид 

у Програме решавања старих предмета за све године, међутим, с обзиром да је крајем 

2012.године предмет примљен у рад у Апелациони суд у ..., од одлучног значаја су 

Програми решавања старих предмета за 2013., 2014. и 2015.годину, будући да 

критични парнични предмет према датуму подношења иницијалног акта није био 

предмет циљева Програма решавања старих предмета у 2012.години. Према Програму 

решавања старих предмета у 2013.години спорни предмет је спадао у четврту групу 

старих предмета од могућих пет група, у коју спадају предмети у којима је поступак 

по жалби започео у 2012.години, у грађанском одељењу тих предмета има 958 и 

просечно 27,37 по судији, а циљ Програма је смањење укупног броја нерешених 

предмета из четврте групе старих предмета за 50% у односу на укупан број предмета у 

раду суда закључно са 31.12.2013.године. Према Програму решавања старих предмета 

у 2014.години, наведени предмет је такође спадао у четврту групу старих предмета, у 

који спадају поступци по жалби започети у току 2012.године и просечно их има 54,77 

предмета по судији (од могућих шест група старих предмета, при чему шесту групу 

старих предмета-II-ђ чине поступци који су означени по датуму иницијалног акта, а 

спорни предмет у коме је иницијални акт поднет 2008.године спада у тачку 4 наведене 

групе), а један од циљева Програма је потпуно окончање предмета из четврте групе 

закључно са 30.09.2014.године и смањење укупног броја нерешених предмета из 

шесте групе старих предмета наведених под тачком 4, за 30% у односу на број 

предмета закључно са 31.12.2014.године. Из Програма за решавање старих предмета у 

2015.години је уочљиво да је наведени предмет спадао такође у четврту групу старих 

предмета (II-Г), где су поступци по жалби започети у току 2012.године, тих предмета 

је било 6,18 по судији (од могућих 7 група старих предмета) и циљ Програма је да се 

предмети из те групе реше закључно са 30.09.2015.године.  

 

  Из дописа председника Подкомисије за реализацију и обављање 

непосредне контроле на спровођењу мера Програма за решавање старих предмета у 

2013.години у грађанском одељењу упућеног судији АА дана 28.02.2013.године, 

између осталог, произилази да је након извршене анализе извештаја о броју 

нерешених предмета утврђено да судија има један нерешен предмет у коме је 

поступак по жалби започет пре 2010.године, 65 нерешених предмета у којима је 

поступак по жалби започет у току 2011.године и 64 нерешена предмета у којима је 

поступак по жалби започет у првом кварталу 2012.године, као и 36  нерешених 

предмета у којима је иницијални акт старији од 10 година, а из извештаја истог органа 

за 2014.годину, који је дописом достављен судији АА, произилази да судија нема 

нерешених предмета из прве и друге групе старих предмета, да има два предмета из 

треће групе старих предмета, да четврту групу старих предмета чине предмети у 
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којима су поступци по жалби започети у току 2012.године и којих има у раду 91 и рок 

за окончање тих предмета је 30.09.2014.године. Судији је наложено решавање: 5 

предмета старијих од 20 година до 31.03.2014.године, 13 предмета у којима поступак 

траје од 15 до 20 година до 30.04.2014.године, 31 предмета у којима поступак траје од 

10 до 15 година до 30.06.2014.године и смањење укупног броја нерешених старих 

предмета у којима поступци по иницијалном акту трају од 2 до 10 година за 30% у 

односу на укупан број предмета закључно са 31.12.2014.године (шеста група старих 

предмета). Из извештаја управитеља писарнице од 10.02.2015.године упућеног судији 

АА, везано за Програм решавања старих предмета за 2015.годину, се види да судија 

има један предмет из прве групе старих предмета, да нема предмета из друге групе 

старих предмета, један предмет из треће групе и 19 предмета из четврте групе старих 

предмета са роком окончања 30.09.2015.године.  

 

  Из прегледа нерешених старих предмета по судијама по датуму пријема 

на дан 01.01.2014.године, види се да судија укупно има у раду 177 предмета, да 

четворо колега имају више старих предмета у раду од судије против које се води 

дисциплински поступак, да судија има пет заосталих предмета из 2011.године, 108 

предмета из 2012.године и 64 предмета из 2013.године (смањење старих предмета је 

реализовано са 72,32% на дан 31.12.2014.године), а према датуму иницијалног акта на 

дан 01.01.2014.године судија има у раду укупно 305 предмета, при чему само двоје 

судија има већи број старих предмета по датуму иницијалног акта у раду. Што се тиче 

нерешених старих предмета по судијама по датуму пријема на дан 01.01.2013.године, 

судија укупно има 119 предмета, док четворо колега имају већи број старих предмета 

у раду (смањење старих предмета је реализовано са 71,43% на дан 31.12.2013.године), 

а на почетку те године судија има у раду 236 нерешених предмета по датуму 

иницијалног акта. Према стању нерешених старих предмета по датуму пријема на дан 

01.01.2015.године судија има 154 предмета (шесторо колега имају већи број предмета 

у раду од судије против које се води дисциплински поступак), тако да на пример из 

2012.године судија има 21 нерешен предмет, а из 2013.године 119 предмета, а према 

датуму иницијалног акта судија има 239 нерешених предмета. Програм смањења броја 

старих предмета је реализован са 98,05% на дан 30.09.2015.године. 

 

  Увидом у допис Апелационог суда у ... СуVIII-.../... од 17.09.2015.године, 

утврђује се да се притужбе заводе у „VIСу“ групу уписника, а молбе – ургенције за 

убрзање у „VIIIСу“ уписника, те да је судија против које се води дисциплински 

поступак, између осталог, у 2013.години имала укупно 12 притужби на рад судије, од 

чега пет основаних, да су неке притужбе оцењене као неосноване, а друге као 

основане, али не на рад судије, током 2014.године судија је имала укупно 18 

притужби, од чега три основане притужбе на њен рад, док су неке оцењене као 

неосноване, а друге основане, али не на рад судије, а ниједна притужба се не односи 

на конкретан предмет. Спорни предмет Гж..../... је био предмет ургенције ради 

убрзања поступка у предмету СуVIII-.../... у 2013.години, када судији није одређен рок 

за решавање предмета, имајући у виду да је имала више предмета који су старији од 

тог предмета, па је указано да одлуку донесе у примереном року што произилази из 
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дописа Апелационог суда у  СуVIII-.../... од 09.10.2015.године, из кога надаље 

произилази да је у истој 2013.години судија имала четири предмета у којима је 

наложено убрзање поступка са датим роком, док у осталим предметима није дат рок, 

имајући у виду да је судија имала више предмета који су били старији од тог 

предмета. Током 2014.године у три предмета, од 13 заведених молби за убрзање, дат је 

одређени рок за решавање, а у осталим предметима нису дати рокови.  

 

  Увидом у допис Апелационог суда у ... СуVIII-.../... од 25.10.2013.године, 

утврђује се да је заменик ВФ председника суда адвокату Драгану Благојевићу, 

поводом његове поновне ургенције од 26.09.2013.године, обавестио истог да је 

ургенција прослеђена поступајућем судији АА, да је истој указано на потребу да има у 

виду ту ургенцију и да одлуку донесе у примереном року, са напоменом да је 

Програмом решавања старих предмета за 2013.годину предвиђено да тај предмет буде 

решен до краја 2013.године, а из дописа истог органа упућеног судији АА утврђује се 

да је указано да је потребно да приликом распоређивања рада у већу има у виду да је 

жалба у том предмету изјављена у 2012.години и да се ради о другој ургенцији, те да у 

предмету Гж..../... донесе одлуку у примереном року. У наведеном допису је и 

констатовано да је иницијални акт у предметном парничном поступку поднет 

12.05.2018.године и да је предмет примљен по жалби 12.12.2012.године (што су 

чињенице неспорне међу странама у дисциплинском поступку).   Увидом у другу 

ургенцију подносиоца адвоката Драгана Благојевића утврђује се да је истом затражено 

решавање предмета у што краћем року. 

   

  Имајући у виду изведене доказе, Дисциплинска комисија је, њиховим 

довођењем у везу од одлучних чињеница за доношење одлуке у овом дисциплинском 

предмету, утврдила да наведени предмет Гж..../... није решен у законском року који је 

истицао 12.09.2013.године, нити је у том року донета одлука о отварању расправе 

пред другостепеним судом, да је одмах након протека законског рока странка поднела 

ургенцију за убрзавање решавања предмета, да је Судска управа упознала судију са 

наведеном ургенцијом и одредила јој примерени рок за завршетак предмета, а странку 

обавестила о поступању, да је спорни предмет био обухваћен Програмом за решавање 

старих предмета у 2013.години на тај начин што је био у четвртој групи старих 

предмета према датуму пријема у суд, јер је примљен током 2012.године и да је 

Програмом одређено да се број предмета из те групе смањи за 50% до краја године. С 

обзиром да није решен до краја 2013.године, тај предмет је био обухваћен Програмом 

решавања старих предмета у 2014.години, где је такође спадао у четврту групу 

предмета према датуму пријема у суд, а према иницијалном акту у шесту групу, с 

обзиром да је тужба поднета током 2008.године, па је рок за решавање тог предмета 

био 30.09.2014.године. Посматрано по основу датума пријема предмета у суд, судија 

је имала на дан 01.01.2014.године 108 таквих предмета из 2012.године и 64 предмета 

из 2013.године, па је укупно имала у раду 177 предмета старих по датуму пријема у 

суд, а 305 предмета старих према датуму иницијалног акта (скоро највише од свих 

осталих колега у Апелационом суду у ...), а у одређеном броју предмета јој је 

наложено и убрзање поступка од стране судске управе. Дакле, парнични предмет 
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Гж.8760/12 је био обухваћен Програмом решавања старих предмета како за 

2013.годину, тако и за 2014. годину, али је било других приоритетнијих предмета за 

решавање, с обзиром да се исти налазио тек у четвртој групи хитности и то према 

датуму изјављивања жалбе, док је према датуму иницијалног акта спадао у мање 

приоритетне предмета. Посматрано са аспекта реализације Програма решавања старих 

предмета и поступања судије АА као судије известиоца уочава се да је одступљено од 

Програма решавања старих предмета за 2014.годину, те да у спорном предмету није 

припремила извештај већу ради разматрања предмета до 30.09.2014.године, већ је 

03.12.2014.године донета одлука да се отвори расправа, дакле од циља Програма је 

одступљено око два месеца. Међутим, по оцени Комисије, овакво одступање судије од 

Програма решавања старих предмета се може сматрати примереним поступањем, 

имајући у виду укупан број предмета у раду, прилив нових предмета и број старих 

предмета у раду, како по датуму иницијалног акта, тако и по датуму пријема у суд. 

Следствено томе, полазећи од тога да је судија континуирано поступала, решавајући 

већи број предмета о чему сведоче резултати рада, придржавајући се Програма 

решавања старих предмета и остварујући циљеве Програма у знатном проценту, да би 

на крају предмет био окончан знатно пре предвиђеног рока по Програму за 

2015.годину, по оцени Комисије, не може се говорити о неоправданом одуговлачењу 

поступка, односно о несавесном поступању судије против које се води дисциплински 

поступак, већ је неспорно непоступање судије у законском року и одступање од 

реализације Програма решавања старих предмета за два месеца у 2014.години 

последица оптерећености у раду како укупним бројем предмета, тако и бројем 

предмета који су хитније природе, а такође су обухваћени Програмом решавања 

старих предмета.  

 

  Судија против које се води дисциплински поступак је порицала 

извршење дисциплинског прекршаја, наводећи да није неоправдано одуговлачила 

поступак, што је Дисциплинска комисија прихватила, налазећи да је овакво 

изјашњење у потпуности поткрепљено свим писаним доказима који су прибављени и 

изведени током овог дисциплинског поступка.  

     

  Дисциплинска комисија је имала у виду и да је судија АА пред 

Дисциплинском комисијом дисциплински одговарала у предмету ...-...-.../...-... од 

22.10.2014.године, када је оглашена одговорном за дисциплински прекршај 

неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 алинеја 7 Закона о судијама и 

изречена јој је одговарајућа дисциплинска санкција, а везано за поступање у предмету 

из 2012.године, при чему је Комисија извршила увид у наведено решење на предлог 

Дисциплинског тужиоца, међутим, ова околност није од утицаја на закључак 

Комисије да у конкретном предмету, није доказано да је судија против које се води 

дисциплински поступак несавесно поступала, односно да је неоправдано 

одуговлачила поступак, већ је утврђено да се придржавала Програма решавања старих 

предмета и поступала у примереним роковима, имајући у виду оптерећеност у раду у 

том периоду, што је очигледно имала у виду и Судска управа приликом одговора на 

ургенцију странке, касније подносиоца дисциплинске пријаве, када судији није 
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одредила тачан рок у коме је дужна да заврши предмет, већ је истој наложила да то 

учини у примереном року, јер судија има друге хитније предмете у раду.  

 

  Следствено напред изнетом, Дисциплинска комисија је одбила предлог за 

вођење дисциплинског поступка против судије Апелационог суда у .., АА, због 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама, налазећи да није доказано да је судија неоправдано 

одуговлачила поступак у предмету Гж..../..., односно да је непримерена дужина 

поступка пред другостепеним судом последица њеног несавесног рада, при чему је 

терет доказивања на Дисциплинском тужиоцу.  

 

  Дисциплинска комисија је извела и друге доказе, али налази да исти нису 

од значаја за доношење другачије одлуке.   

 

  Са напред наведених разлога Дисциплинска комисија је, на основу члана 

34 став 1 тачка 1 Правилника о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности 

судија и председника судова, одлучила као у изреци.   

 

          Председник Дисциплинске комисије 

                      Високог савета судства 

                       С у д и ј а  

                      Милевка Миленковић c.p. 

 

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.  

 

 
За тачност отправка оверава 

 

Мирјана Јовановић 

Руководилац писарнице 

Високог савета судствa 

 

 

 

 

 

 

  


