
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 04.08.2015. године 

Б е о г р а д 

   

 

 

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије и Бисерке Живановић и Toмислава 

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

дисциплинског поступка затвореног за јавност у предмету против судије Основног 

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

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 03.06.2015.године, због 

дисциплинског прекршаја неоправдано одуговлачење поступка из члана 90 став 1 

алинеја 7 Закона о судијама, завршеног дана 04.08.2015.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 03.06.2015.године, против судије 

Основног суда у ...у, АА, рођеног ... .године у ..., од оца ..., ЈМБГ ..., са пребивалиштем 

у ..., улица ... број ... и   

 

 

 

ОГЛАШАВА СЕ ОДГОВОРНИМ 

 

 

 

  Због тога што је поступајући као судија Основног суда у ..., у извршном 

предмету И.бр.../..., којим је задужен од 02.08.2010.године, неоправдано одуговлачио 

поступак на тај начин што у периоду од 07.10.2010.године до 16.03.2015.године није 

предузео ниједну радњу у предмету до дана 16.03.2015.године када је издао доставну 

наредбу за заказивање рочишта за дан 15.04.2015.године на лицу места а ради предаје 
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дела катастарске парцеле, а тек након што је од Судске управе Основног суда у ... 

поводом поднете дисциплинске пријаве затражен спис на увид, што је укупно четири 

ипо године непоступања у предмету, иако је на то био обавезан, с обзиром да је 

решење о извршењу донето дана 05.10.2009.године, а извршни предмет у складу са 

одредбама члана 50 Судског пословника, захтева хитност у поступању, 

 

  - 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 34 став 1 тачка 2 Правилника о поступку за 

утврђивање дисциплинској одговорности судија и председника судова ИЗРИЧЕ 

дисциплинску санкцију 

 

 

УМАЊЕЊЕ ПЛАТЕ 

 

 

  У износу од 20% за период од 4 (четири) месеца, почев од 

правноснажности решења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 03.06.2015.године 

поднео предлог за вођење дисциплинског поступка против судије Основног 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 заменик Дисциплинског тужиоца, 

Боривој Пап је остао при поднетом предлогу за вођење дисциплинског поступка и 

предложио изрицање одговарајуће 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 28.03.2015.године, писано изјашњење 

судије АА од 13.05.2015.године и лични лист судије АА, а на предлог судије против 

кога се води дисциплински поступак је извршила увид у записник од 

24.07.2015.године, извештаје о раду за 2010., 2011., 2012., 2013., 2014.годину и првих 

шест месеци 2015.године и у годишњи распоред послова Основног суда у ... за 2011. и 

2012.годину, извршила увид у предлог за извршење од 05.10.2009.године и решење о 

извршењу И..../..., дописе у предмету И..../... од 22.09.2010.године, 16.04.2015.године, 

08.05.2015.године и 19.06.2015.године, увид у записник од 15.04.2015.године и 

04.06.2015.године и службену белешку од 07.10.2010.године, а одбила је доказни 
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предлог судије против кога се води дисциплински поступак да се прибаве списи 

2К..../... и да се изврши увид у решења Основног суда у ... К..../... од 17.05.2013.године, 

22.11.2013.године и 06.12.2013.године, као сувишан за доношење одлуке. Наиме, 

наведени доказни предлози су управљени на околност личности подносиоца 

дисциплинске пријаве-извршног повериоца у спорном предмету и њене склоности да 

подноси разне врсте пријава и против других лица, што је, по оцени Комисије, 

ирелевантно за доношење одлуке у овом дисциплинском предмету.  

 

  Судија против кога се води дисциплински поступак АА у свом 

изјашњењу пред Дисциплинским тужиоцем, писаном изјашњењу пред 

Дисциплинском комисијом и усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу је 

навео да је дана 02.08.2010.године преузео у рад извршне предмете, међу којима и 

предмет И.бр.../..., у коме је извршни поверилац дана 05.10.2009.године ставио 

предлог за извршење против извршног дужника „Србија шуме“ – ШГ „Т...“ ..., ради 

чинидбе и предаје непокретности и наплате новчаног потраживања на основу извршне 

исправе – поравнања закљученог пред Општинским судом у ... у предмету П.бр..../... 

од 11.11.2008.године, при чему је суд својим решењем И.бр..../... од 05.10.2009.године 

одобрио предложено извршење. Дана 22.09.2010.године одредио је рочиште на лицу 

места за 07.10.2010.године, о чему је обавестио извршног повериоца, извршног 

дужника и геодетску радњу, али је исто одложено због лошег времена, о чему је 

састављена службена белешка и извршни поверилац је о томе обавештен телефоном, а 

из разговора са истим је сазнао да због локације непокретности је најбоље заказати 

спровођење извршења у периоду од априла до септембра, јер се непокретност налази у 

тешко приступачном планинском пределу. Када је преузео у рад извршења, укупно је 

преузео 11.863 предмета, од тога 2.893 предмета у „И“ материји и 897 предмета у „Ив“ 

материји, као и 473 предмета у „О“ материји, а био је једини извршни судија, па је у 

периоду до 31.12.2012.године радио ове извршне предмете, укључујући и нове који су 

пристизали, с тим што је прилив „Ив“ предмета био велики, док је у „И“ материји био 

нешто мањи. Од 01.01.2013.године су укључене још две судије у рад у извршној 

материји које су узеле један део предмета у рад којим се раније задужио, а у току 

2014.године је цело извршно одељење било ангажовано на решавању старијих 

предмета од 10 година, сходно допису Врховног касационог суда, које је требало 

завршити закључно са 15.11.2014.године. Чињеница је да је између одлуке суда о 

одобрењу извршења и излазака на лице места било дужих временских интервала што 

је последица великог броја предмета које је имао у раду, као и само три извршна 

радника и једног службеног возила које се користи за увиђаје суда, излазак извршних 

радника, а седиште овог суда покрива општине ..., ... и ..., које се користило 

претходних година и за потребе Судских јединица у ... и ... које су биле у саставу овог 

Суда. Навод извршног повериоца да је одустао од извршења је неоснован, а лице које 

помиње у пријави, ББ, који наводно интервенише, не познаје, нити је чуо за њега. 

Чињеница је да је извршни поверилац пар пута звао телефоном интересујући се за 

предмет и да јој је тада напомињао ове чињенице које је навео, а тек 15.04.2015.године 

извршни поверилац му је навела да ће извршење спровести извршни дужник, будући 
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да до тада није помињала да она не може да спроведе чинидбу, иако је сходно решењу 

о дозволи извршења она овлашћена да то сама или преко другог лица уради.  

 

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

да не признаје извршење дисциплинског прекршаја који му је стављен на терет, 

појашњавајући да је у питању атипично извршење јер се непокретност чију предају је 

требало извршити и на којој је требало извршити чинидбу налази на таквој територији 

да се до ње може доћи једино преко територије Основног суда у .... У периоду који му 

је стављен на терет извршни поверилац је био потпуно пасиван, ниједном му се није 

обратио ради извршења, нити је писала ургенцију или притужбу, а извршни поступак 

је окончан 24.07.2015.године чинидбом од стране извршног дужника, јер је „Србија 

шуме“ поставила ту жичану ограду. Нису имали одговарајуће возило за приступ том 

терену, већ су користили возило марке „Лада рива“ које су позајмили од суда у .... 

Указао је да је подносилац дисциплинске пријаве, односно извршни поверилац, лице 

које је склоно подношењу разних пријава, па и кривичних, које су одбачене и против 

ње се води кривични поступак због давања лажног исказа у Основном суду у ...у. Од 

2010.године поступа као председник извршног одељења, што је и данас, а у 

2012.години је добио колегиницу ВВ која је задужена само новим предметима, док је 

у 2013.години дошло још двоје извршних судија и извршена је делимична деоба 

предмета, а тек од 01.01.2015.године су све предмете поделили на равне части. 

Удаљеност лица места од ... у оба правца износи 65 км углавном лошег терена.  

 

  Имајући у виду изјашњење судије против кога се води дисциплински 

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

извршни предмет И.бр..../... у погледу времена када је судија истим био задужен 

(02.08.2010.године), као и да у периоду од 07.10.2010.године, када је било заказано 

рочиште на лицу места које није одржано због лоших временских услова, па све до 

16.03.2015.године, када је издата доставна наредба за заказивање рочишта на дан 

15.04.2015.године, у предмету није поступано.  

 

  Проверавајући наводе из изјашњења судије да се не ради о неоправданом 

одуговлачењу поступка, већ да је исто последица оптерећености у раду предметима, 

Дисциплинска комисија је извршила увид у извештаје о раду судије за 2010., 2011., 

2012., 2013., 2014.годину и првих шест месеци 2015.године које је Дисциплинској 

комисији доставио судија против кога се води дисциплински поступак, а 

Дисциплински тужилац исте није оспорио. Најпре, Дисциплинска комисија из 

годишњег распореда послова Основног суда у ... за 2011.годину утврђује да је судија 

АА  поступао као један од двоје судија у оставинском одељењу и као једини судија у 

извршном одељењу „И“, „Ив“ и „Ипв“ за територију Основног суда у ..., док је друга 

судија поступала у извршним предметима са територије Судске јединице у ... и ..., а из 

годишњег распореда послова Основног суда у ... за 2012.годину видљиво је да је 

судија АА и даље поступао као један од троје судија у оставинском одељењу, да је 

поступао као председник извршног одељења и да је судија ВВ такође задужена да 

поступа као извршни судија у Основном суду у ..., чиме су у потпуности поткрепљени 
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наводи из изјашњења судије против кога се води дисциплински поступак у том делу. 

Из извештаја о раду судије за 2010.годину произилази да је исти поступао у 

материјама „И“, „Ив“, „О“ (као и у „Р2“ и „Р3“ у занемарљиво малом броју предмета), 

да је имао у раду на почетку извештајног периода 3.112 „И“ предмета, 9.166 „Ив“ 

предмета и 709 „О“ предмета, односно укупно 13.005 предмета, те да је укупно 

решено 719 предмета (од тога 284 „И“ предмета, 88 „Ив“ предмета и 329 „О“ 

предмета), у 2011.години судија је поступао у материјама „О“, „И“ и „Ив“ и укупно је 

имао у раду 2.313 предмета (који су остали као нерешени на крају претходне године), 

укупно је примљено 3.316 предмета и решено је укупно 2.611 предмета, у 2012.години 

на почетку периода судија је задужен са 3.008 предмета, укупно је примио 2.321 

предмет и укупно је решио 3.395 предмета, у 2013.години на почетку је било 

нерешених 1.926 предмета, укупно је примљено 1.113 предмета и решено 2.439 

предмета, док је другом судији дато у рад 593 „И“ предмета, 3.831 „Ив“ предмет и 2 

„О“ предмета, тако да на крају периода судија није имао нерешених предмета. У 

2014.години није било нерешених предмета на почетку (судија је додатно задужен и у 

„Иои“ материји са малим бројем предмета-21 предмет), а укупно је примљено 6.820 

предмета и решено је 1.770 предмета, а за првих шест месеци 2015.године на почетку 

је остало нерешених 7.756 предмета из претходне године, укупно је примљено 560 

предмета, а решено 889 предмета.  

 

  Стање у списима извршног предмета пословни број И.бр..../..., утврђује се 

увидом у службену белешку Дисциплинског тужиоца о извршеном увиду у поменуте 

списе предмета, као и из одговарајућих дописа и записника који су Дисциплинској 

комисији приложени како од стране Дисциплинског тужиоца, тако и од стране судије 

против кога се води дисциплински поступак, а суштински посматрано судија против 

кога се води дисциплински поступак је учинио неспорним стање у списима овог 

предмета у погледу времена заказивања рочишта на лицу места, с тим што је изнео 

став да се не ради о неоправданом одуговлачењу поступка, већ да је исто последица 

преоптерећености у раду, самог понашања извршног повериоца и неприступачности 

лица места које се налази у планинском пределу. Дакле, неспорно је да је дана 

05.10.2009.године донето решење о извршењу по предлогу поднетом дана 

05.10.2009.године, те да је дана 22.09.2010.године судија АА упутио допис „Катастру 

плус“ ... којим је тражио да припреми податке за катастарску парцелу број ... КО ... за 

07.10.2010.године, када је заказано спровођење извршења на лицу места у ..., које није 

одржано због лоших метеоролошких услова, о чему је сачињена службена белешка и о 

томе су обавештени извршни поверилац, извршни дужник и „К...“ Агенција геометра. 

Од 07.10.2010.године па до 16.03.2015.године у предмету није поступано, а дана 

15.04.2015.године је сачињен записник на лицу места у ..., које рочиште није одржано, 

а извршни поверилац је обавестио суд да га је извршни дужник обавестио телефоном 

да ће извршити уклањање ограде са заузетог дела катастарске парцеле повериоца и 

поставити ограду сходно мерама и границама из извршне исправе – поравнања, а да ће 

након тога бити потребно да суд изађе на лице места са извршним повериоцем и 

дужником и констатовати да је поступљено у свему по извршној исправи, након чега 

је судија упутио допис дана 16.04.2015.године „Србија шуме..“ ШГ „Т...“ ..., а потом и 
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извршном повериоцу дана 08.05.2015.године са обавештењем да је извршење предаје 

дела катастарске парцеле и постављање жичане ограде заказано за 04.06.2015.године, 

о чему је обавестио извршног дужника и „К...“ ... одговарајућим дописима, а из 

записника од 24.07.2015.године произилази да је суд констатовао на лицу места да је 

извршни дужник поставио жичану ограду на које је раније поставио стубове, а све 

сходно извршној исправи – поравнању П.бр..../..., па је суд закључио поступак 

извршења И.бр..../....  

 

  Дисциплинска комисија је прихватила све писане доказе изведене на 

предлог страна у поступку као веродостојне, јер исти ничим нису оспорени од стране 

супротне стране у дисциплинском поступку, па је од чињеница које су од значаја за 

доношење одлуке о дисциплинској одговорности судије против кога се води 

дисциплински поступак несумњиво утврдила да судија АА као поступајући извршни 

судија у извршном предмету И.бр..../...  од 07.10.2010.године, када није одржано 

рочиште на лицу места, до 16.03.2015.године уопште није поступао, дакле више од 

четири године, иако је решење о извршењу донето дана 05.10.2009.године, а извршни 

предмет, у складу са одредбама члана 50 Судског пословника, захтева хитност у 

поступању, што је судији против кога се води дисциплински поступак неспорно 

познато.  

 

  Довођењем у везу свих изведених доказа, Комисија је становишта да је 

поступајући на описани начин, као у изреци решења, односно непредузимањем 

ниједне процесне радње у периоду више од четири године у извршном предмету који 

је хитан, 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, већ се исто има сматрати несавесним обављањем 

судијске функције.  

 

  Ценећи изјашњење судије против кога се води дисциплински поступак 

као порицање дисциплинског прекршаја, које Дисциплинска комисија није 

прихватила, налазећи да је управљено на избегавање дисциплинске одговорности, у 

једном делу је и контрадикторно када судија наводи да извршни поверилац није 

подносила притужбе Судској управи или њему као извршном судији, позивајући се на 

пасивност извршног повериоца током трајања извршног поступка, а истовремено у 

изјашњењу наводи да је више пута телефонским путем контактирао са извршним 

повериоцем која се интересовала за предмет и да јој је тада напомињао да има велики 

број предмета у раду и једно службено возило. Дисциплинска комисија је имала у 

виду и то да судија у периоду више од четири године није заказивао рочиште, те да је 

то учинио тек након што је Дисциплински тужилац затражио списе предмета ради 

увида, поступајући по дисциплинској пријави извршног повериоца, како то 

произилази из списа дисциплинског предмета, што судија против кога се води 

дисциплински поступак није оспорио.  
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  Код оцене да ли су у радњама судије против кога се води дисциплински 

поступак остварени субјективни и објективни елементи дисциплинског прекршаја 

који му је стављен на терет, Дисциплинска комисија је пошла од тога да је реч о 

извршном предмету који је по самом закону хитан, у смислу одредбе члана 50 

Судског пословника, чега је и судија против кога се води дисциплински поступак 

очигледно био свестан, с обзиром да је одмах након сазнања за поднету дисциплинску 

пријаву заказао рочиште на лицу места и врло брзо након тога успешно окончао 

извршни поступак доношењем одговарајућег закључка. Такође, стоји чињеница, коју 

Дисциплинска комисија уважава, да је судија против кога се води дисциплински 

поступак на почетку рада у извршном одељењу био задужен већим бројем предмета, 

као једини извршни судија, међутим, током 2011.године у извршном одељењу је била 

распоређена још једна судија, а потом је, према наводима самог судије против кога се 

води дисциплински поступак, у извршно одељење било распоређено још судија 

наредних година, тако да се не може говорити о оптерећености извршним предметима 

у тој мери да судија није имао слободних термина за заказивање рочишта на лицу 

места у периоду више од четири године. Такође, Дисциплинска комисија је имала у 

виду да је извршни поступак окончан у јулу 2015.године, међутим, иста околност је од 

значаја само приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције, али није 

од утицаја на евентуално искључење дисциплинске одговорности за период који је 

судији стављен на терет предлогом за вођење дисциплинског поступка, а у питању је 

време нечињења у коме судија није предузимао никакву процесну радњу у извршном 

предмету. Дакле, по оцени Комисије, судија против кога се води дисциплински 

поступак није имао оправдања за одуговлачење поступка у овом извршном предмету у 

периоду од 07.10.2010.године до 16.03.2015.године. Диспозитивом предлога за вођење 

дисциплинског поступка је наведено време неактивности суда почев од 

22.09.2010.године, међутим, Комисија је утврдила да је судија тог датума заказао 

рочиште за 07.10.2010.године, а да након тога није предузимао никакве процесне 

радње, па је чињенично стање у изреци решења уподобљено резултатима доказног 

поступка, на који начин се Комисија кретала у границама предлога. Као искусан 

судија, исти је био свестан да је дужан да у предмету поступа у примереним роковима, 

јер је реч о хитном предмету, што није учинио, па је закључак Комисије да је 

одговоран за несавесно поступање у вршењу судијске функције чиме је остварио 

субјективне и објективне елементе дисциплинског прекршаја неоправдано 

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

 

  При одмеравању дисциплинске санкције Комисија је као олакшавајуће 

околности ценила да судија раније није дисциплински кажњаван, што произилази из 

личног листа судије, оптерећеност бројем предмета почев од 02.08.2010.године када је 

исти задужен извршним предметима, као и да је у међувремену извршни поступак 

окончан намирењем извршног повериоца, а као отежавајућу околност ценио да у 

дужем периоду нису предузимане никакве процесне радње.   Имајући у виду све ове 

околности које утичу на врсту и висину дисциплинске санкције, Комисија налази да 

ће се изрицањем дисциплинске санкције у виду умањења плате у износу од 20% у 

трајању од 4 месеца у потпуности остварити сврха дисциплинских санкција и да ће 
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иста довољно утицати на судију да коригује своје понашање и убудуће савесно 

обавља судијску функцију, те да је наведена дисциплинска санкција сразмерна тежини 

извршног дисциплинског прекршаја и одговорности судије.  

 

  Са наведених разлога Дисциплинска комисија је, на основу члана 34 став 

1 тачка 2 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 

 

 

 

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.  

 

 

    

 

             

 

 

   

 


