
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број ...-...-.../...-... 

Дана: 30.01.2015. 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 Oсновног 

суда у ..., АА, чији је заступник адвокат Милка Михај из ..., по предлогу за вођење 

дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог савета судства број ...-...-

.../...-... од 06.06.2014.године, због дисциплинског прекршаја некоректно поступање 

према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90 став 1 

алинеја 9 Закона о судијама, завршеног дана 30.01.2015.године, донела је, а дана 

04.02.2015.године јавно објавила  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

  Одбија се предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског 

тужиоца Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 06.06.2014.године, против судије 

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

..., улица ... бр....,   

 

 

  - Да је дана 22.01.2014.године у време трајања радног времена, 

поступајући као заменик ВФ председника Основног суда у ..., очигледно некоректно 

поступала према учеснику у судском поступку, иако је била свесна да учесник у 

поступку може да трпи последице, па је том приликом према правном заступнику 

странке у  поступку, пуномоћнику ДОО „А...“ из Новог Сада, адвокату ББ, као лицу са 

оправданим правним интересом, из неоправданих разлога одбила да дозволи 

фотокопирање уговора закљученог између уговорних страна ДОО „У...“ и „Г...“ ДОО 

Панчево, који уговор се налази у списима суда број Ов....-.../..., за чију фотокопију је 

дана 15.01.2014.године поднет захтев архиви Основног суда у ..., а по ком захтеву није 

поступљено, због чега је наведени захтев – молба допуњена дана 22.01.2014.године, 

заједно са фотокопијом тужбе из које се може утврдити правни интерес за добијање 
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фотокопије уговора, без да је том приликом адвокату ББ тражила на увид пуномоћ из 

којих се могло утврдити да је овлашћена и да има оправдани правни интерес за 

прибављање траженог уговора, а разлоге за своје поступке је правдала речима „Иако 

сте из Новог Сада можете доћи сутра, такав захтев може да одобри само председник 

суда“, што указује да је пријављена судија без упуштања у овлашћење странке и 

доказа за оправданим интересом странке, одбила да дозволи учеснику у поступку 

основан и уредан захтев,   

 

  - чиме би извршила дисциплински прекршај некоректно поступање према 

учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из члана 90  став 1 алинеја 9 

Закона о судијама.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 

05.06.2014.године, који је примљен у Дисциплинској комисији Високог савета судства 

дана 06.06.2014.године, против судије Основног суда у ..., АА,  поднео предлог за 

вођење дисциплинског поступка због извршеног дисциплинског прекршаја 

некоректно поступање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду 

из члана 90 став 1 алинеја 9 Закона о судијама. Након спроведеног дисциплинског 

поступка, на рочишту за дисциплинску расправу одржаном дана 30.01.2015.године, 

заменик Дисциплинског тужиоца Слободанка Гутовић је остала у свему при поднетом 

предлогу за вођење дисциплинског поступка и предложила изрицање адекватне 

дисциплинске санкције.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу, 

на коме је, на предлог Дисциплинског тужиоца, извршила увид у захтев архиви за 

доставу списа поднет Основном суду у ... дана 15.01.2014.године и допуну молбе 

„А...“ ДОО Нови Сад, Основном суду у ... за препис – фотокопију Уговора о преносу 

права на непокретностима, број Ов....-.../... од 19.11.2013.године, са прилогом 

фотокопије тужбе тужиоца ДОО „А...“ против туженог ДОО „У...“, допис ВФ 

председника суда ВВ подносиоцу пријаве од 30.01.2014.године, изјашњење судије АА 

пред Дисциплинским тужиоцем од 14.02.2014.године и увид у лични лист судије, а на 

предлог заступника судије против које се води дисциплински поступак непосредно 

пред Дисциплинском комисијом су испитани као сведоци ГГ и ДД, као и ББ, ЂЂ и 

сведок ВВ. Дисциплинска комисија је одбила предлог Дисциплинског тужиоца да се 

прочитају изјаве ББ и ЂЂ као прилог дисциплинској пријави, с обзиром да су ти 

сведоци непосредно испитани пред Дисциплинском комисијом, а дисциплинска 

пријава не представља доказ у дисциплинском поступку јер се ради о иницијалном 

акту подносиоца пријаве којим се покреће поступак код Дисциплинског тужиоца ради 

испитивања навода из пријаве.  
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  Судија АА, против које се води дисциплински поступак, у свом писаном 

и усменом изјашњењу пред Дисциплинским тужиоцем од 14.02.2014.године и 

23.05.2014.године, у писаном изјашњењу Дисциплинској комисији и усменој речи на 

рочишту је навела да је дана 22.01.2014.године, око 15,00 часова, пред крај радног 

времена позвана у Судску управу ради потписивања неких писмена, с обзиром да ВФ 

председника суда тренутно није био у згради суда, међу којима је затекла и захтев 

архиви за доставу списа у коме ДОО „А...“   Нови Сад подноси захтев за издавање 

фотокопије уговора о промету непокретности који је уписан у регистар Уговора о 

промету непокретности дана 19.112013.године под бројем Ов....-.../..., као 

заинтересована страна. На захтеву се налазио округли печат привредног субјекта и 

факсимил неког лица за које се није могло утврдити чији је, пошто захтев није 

својеручно потписан, нити је приложен доказ о заступничком својству, а ни пуномоћје 

за неко друго лице које је заступник привредног субјекта. Након што је архивар ДД 

донео списе Ов. предмета, утврдила је да подносилац захтева није ниједан од 

уговарача из тог уговора и на захтев је ставила белешку да се захтев одбија јер 

подносилац захтева није уговорна страна. Секретар суда ГГ је рекла да у ходнику чека 

адвокат ББ из Новог Сада да јој се уручи фотокопија уговора, након чега је у Судску 

управу ушла једна женска и једна мушка особа и она им је усмено образложила из ког 

разлога не могу да добију фотокопију уговора, с обзиром да у њиховом суду тако 

поступају у оваквим ситуацијама. Адвокатица је рекла да тако нешто није никада чула 

од када се бави адвокатуром и да у другим судовима тако не поступају и повишеним 

тоном је рекла да она не сме да се враћа у адвокатску канцеларију без тог уговора и да 

је зато дошла из Новог Сада, такође наводећи да је тога дана овом суду достављена 

допуна молбе у којој је наведено да ДОО „А...“ Нови Сад води судски поступак као 

тужилац против ДОО „У...“ као туженог у предмет под пословним бројем П..../... који 

се води пред Привредним судом у .... На допуни молбе је такође био стављен 

факсимил неког лица и округли печат привредног субјекта. Из приложене фотокопије 

тужбе која је примљена у Привредном суду у Новом Саду се могло утврдити да 

тужиоца ДОО „А...“ Нови Сад заступа Антић Бранислав, адвокат из Новог Сада. У 

жељи да јој помогне, пошто је била видно узнемирена, рекла је да копију уговора 

може да добије ако то тражи захтевом за приступ информацијама од јавног значаја 

или у поступцима које води пред Привредном судом у ... или код овог суда пошто и 

она поступа у једном од спорова па може да предложи да се прибаве списи Ов. и да ће 

списи бити достављени на захтев суда. Након тога је она рекла да јој не пада напамет 

да то ради и претећим тоном рекла да ће неко због овога да одговара. Разговор се 

одвијао у просторијама Судске управе Основног суда у ... у присуству ГГ, секретара 

суда, ЕЕ, администратора и ДД, архивара. Након тога је рекла да је ВФ председник 

суда тренутно одсутан, али да ће наредног јутра бити на послу и да ће га лично 

обавестити о њиховом захтеву, те уколико он оцени да је њихов захтев основан, 

фотокопија уговора ће им бити достављена. Након тога је колегиница са тим другим 

лицем, које није учествовало у разговору, напустила судску управу. Наредног дана, 

око 8,00 часова, је усмено обавестила ВФ председника суда о догађају од претходног 

дана, оставила му захтев и списе Ов.бр....-.../..., а он је рекао да ће то погледати. С 

обзиром да замењује председника у његовом одсуству, није сматрала да више треба да 
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предузима било какве радње у вези тог захтева. Дана 28.01.2014.године је њиховом 

суду стигла притужба на њен рад која је заведена у судској управи и достављена јој је 

31.01.2014.године, а дана 29.01.2014.године и дисциплинска пријава која је 

запримљена у судској управи и достављена јој је истог датума, дана 

31.01.2014.године. Исте су у име „А...“ДОО поднели адвокати Маровић Жељко, ББ и 

Вујовић Јелена, сви са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду. Наводи из 

притужбе дисциплинске пријаве су нетачни и претенциозни, у току разговора са 

лицем које се није легитимисало, нити имало пуномоћје за преузимање писмена, иако 

се сталожено, мирно и коректно обраћала, иста је све време говорила повишеним 

тоном да би на крају разговора упутила и претње. Сматра да суд није дужан да по 

захтеву било које странке поступи одмах, односно истог дана када је захтев суду 

достављен, а такође сматра да нико од запослених у суду не сме бити изложен 

претњама, нити притисцима било кога, посебно адвоката. Оспорила је да је рекла 

адвокату да ће председник сутра одобрити њихов захтев, а посебно оспорава да је на 

било који начин коментарисала спор у коме поступа као судија. Нетачно је да није 

донела одлуку о захтеву, што се може видети из копије обрасца на коме је захтев 

сачињен. Овако поступање адвоката сматра својеврсним притиском на рад суда које је 

у супротности са основним начелима независности суда, што је у супротности и 

противно међународним документима којим се ова независност штити, а супротно је и 

кодексу адвокатске коморе Војводине, из ког разлога је поднела дисциплинску 

пријаву против наведене адвокатице. Из дописа ВФ Председника Основног суда у ... 

од 30.01.2014.године се види да захтев од 15.01.2014.године са допуном од 

22.01.2014.године није био уредан ни по оцени ВФ председника суда, који по овим 

захтевима није поступао све док дана 29.01.2014.године нису уређени. Приликом 

усменог испитивања код Дисциплинског тужиоца, судија је одговарајући на питања 

заменика ДТ додала да није тражила пуномоћје јер нису постојали ни физички услови 

да се изврши копирање уговора јер је био крај радног времена, нити је адвокатица 

нудила пуномоћје, а да нису били такви услови (крај радног времена, да јој је било 

предато пуномоћје) онда би било одобрено копирање уговора. У суштини проблем је 

настао због наступа колегинице ББ, јер да је наступила као човек и да се понашала 

коректно она би јој одобрила. Све је схватила као лично усмерено против ње.  

 

  У писаном изјашњењу Дисциплинској комисији судија је додала да о 

поменутом захтеву за фотокопирање уговора није имала ранијих сазнања, да је након 

увида у Ов. списе одлучила да захтев одбије и да је то написала на захтеву и 

потписала, а да јој у моменту уручивања није било познато да било ко чека ради 

преузимања писмена, што и није пракса, већ је секретар суда, након донете одлуке, 

саопштила да адвокат ББ чека у судском ходнику и треба да јој саопшти своју одлуку, 

што је и учинила. Кључно питање, по њеној оцени, је уредност поднетог захтева за 

фотокопирање списа о коме по правноснажном окончању судског поступка дозволу 

даје председник, сходно одредби члана 98 став 7 Судског пословника, а према ставу 6 

истог члана, осталим лицима која имају оправдани интерес да прегледају, 

фотокопирају и преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом. Захтев 

који странка или друго заинтересовано лице подноси суду мора испуњавати услов у 
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погледу уредности да би суд по таквом захтеву могло да поступи и донесе одлуку. 

Првобитни захтев од 15.01.2014.године са допуном од 22.01.2014.године није био 

потписан, већ је уместо потписа стављен факсимил неког лица за које је било 

немогуће утврдили име и његово својство у привредном субјекту, а уз захтев није 

достављен доказ о заступничком својству да је потписник захтева лице овлашћено за 

заступање привредног субјекта у виду извода из регистра Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, а и да је такав извод постојао и даље би било немогуће 

утврдити факсимил ког лица је на захтев стављен, пошто није било читко уписано име 

и презиме тог лица, нити његово својство, нити је исто лице захтев својеручно 

потписало. Уз захтев није било приложено пуномоћје ББ, адвоката из Новог Сада, да 

заступа ДОО „А...“  Нови Сад, а из поднете тужбе се могло само утврдити да тужиоца 

ДОО „А...“ Нови Сад заступа Антић Бранислав, адвокат из Новог Сада. Пуномоћник 

странке је дужан да приликом предузимања прве радње пред судом достави уредно 

пуномоћје за заступање, а ако се ради о привредном субјекту и доказ о заступничком 

својству да би се могло утврдити да ли је пуномоћје издато од стране овлашћеног 

лица. Такво пуномоћје у моменту одлучивања није било уз захтев приложено, а ББ 

није ни накнадно помињала да има пуномоћје, исто није доставила, нити презентирала 

суду. Додала је да у Основном суду у ... постоји један фотокопир апарат који се налази 

у писарници и на коме записничари, након суђења, углавном пред крај времена 

фотокопирају писмена према доставним наредбама, тако да се често чека у ред за 

фотокопирање у том периоду. 

 

  На усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу је додала да је 

своју одлуку написала на том обрасцу за подношење захтева, а исту је донела јер 

подносилац захтева није био уговорна страна у овом предмету, а сам захтев је био 

неуредан у смислу својства подносиоца захтева, што је рекла секретару суда, након 

чега је од ње обавештена да у ходнику чека адвокатица из Новог Сада која је дошла по 

фотокопију уговора. Када је адвокатици објаснила са којих разлога не може да 

удовољи том захтеву, рекла јој је да је то њена одлука и да она покуша на други начин 

да дође до фотокопије тог уговора преко захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја, а када јој је рекла да има више предмета пред Привредним судом у ..., 

одговорила јој је да може и преко суда да затражи доставу фотокопије тог уговора. 

Адвокатица је почела да јој се обраћа са врло непримереним тоном, повишеним, 

говорећи да јој то не пада на памет, да ће је пријавити, да не сме да се врати у Нови 

Сад без фотокопије уговора, нашта је одговорила да је то њено мишљење и да ће 

оставити предмет председнику на столу, да ће му ујутру предочити стање у списима и 

њену одлуку и да ако он жели може да одлучи другачије чиме јој није обећала никакву 

другачију одлуку. Председник је сутра сагледао предмет и мишљења је да је њена 

одлука била добра и тек 30.01.2014.године издата је фотокопија уговора када је 

достављено пуномоћје за адвокатску канцеларија и за остала три адвоката 

канцеларије. Додала је да је дугогодишњи парничар и да је можда то њен дефект, али 

ни у једном захтеву не може да удовољи уколико није поднет од стране овлашћеног 

лица, у овом случају фотокопија прве стране тужбе би била довољна за удовољење 

захтева да је исти поднет од стране заступника привредног субјекта или пуномоћника 
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тог лица са уредним пуномоћјем. Колегиница адвокатица није имала пуномоћје. 

Пуномоћје није тражила и није сматрала да је дужна да тражи. Сматрала је да је 

адвокатица дужна да се легитимише ако се појављује пред судом у коме истиче неки 

захтев.  

 

  Сведок ББ у свом исказу пред Дисциплинском комисијом је навела да 

предузеће „А...“  заступа у више спорова, у питању је правно лице које је из пословања 

са две земљорадничке задруге имало потраживање преко 5 милиона евра за које је 

гарантовало 21 физичко лице, као кооперанти једне од задруга, уговорима о јемству и 

меницама, па је предузеће пустило тужбе против тих физичких лица за које је био 

надлежан Основни суд у ... или Виши суд у ... у зависности од вредности спора, а 

судија АА је поступала у два у тих предмета против јемаца. Пред Привредним судом у 

..., „А...“ је поднео тужбу против ДОО „У...“ за кога се накнадно сазнало да је 

комплетну имовину од преко 400 хектара уговором пренео на оснивача и да је тај 

уговор оверен пред Основним судом у ..., што је за њих био знак да жели да избегне 

обавезе које има према њеном клијенту. То је био разлог да је одмах по сазнању за ту 

чињеницу Основном суду у ... поднет захтев за копирање тог уговора који је поднела 

фирма „А...“ и усменим путем је обавештена да је потребно да докаже правни интерес, 

па је поступајући по том допису судији достављена тужба која је поднета пред 

Привредним судом у ..., јер је и логично да њихова фирма није у уговорном односу. 

Дана 22. јануара њу је правник из „А...“ позвао и рекао да је контактирао са управом у 

суду у ... и да му је речено да је стигла допуна молбе за издавање фотокопије уговора, 

да ће председник то размотрити и да неко може доћи да  преузме. Мисли да је правник 

ЖЖ контактирао са секретаром председника суда, госпођом ГГ из судске управе. С 

обзиром да је тог дана пословно била у Панчеву, само је продужила до ... и стигла око 

13,00 часова, чекала је око један сат испред судске управе када је председник изашао и 

рекао да има неодложан пословни састанак и да ће колегиница доћи да погледа тај 

захтев. Видела је судију да је ушла у Судску управу, након тога је по позиву или 

самоиницијативно, чега се не сећа добро, ушла у Судску управу, а чула је да је судија 

претходно рекла да не може да да ту копију. На њено питање због чега не може да да 

копију уговора, судија је одговорила да нису потписници уговора, сведокиња је 

покушала да је убеди говорећи да су доставили тужбу којом доказују њихов правни 

интерес, након чега је судија помало оклевала, али је ипак остала при томе да то не 

може да уради, да то није радила до сада и покушавала је ипак да је одбије. Сведокиња 

је и даље инсистирала на томе, нашта је судија одговорила да она то не може, али да 

дође сутра па ће председник суда то дозволити. Покушавала је и мало шире да јој 

објасни колико је њима хитно и какву штету трпи њен клијент, јер је потребно 

пустити тужбу са привременом мером због оваквих избегавања обавеза, нашта је она 

погледала на сат и рекла да није хитно да ће данас пустити ту тужбу јер је већ било 

14,15 часова и да дође сутра. Такво обраћање је било саркастично. Почела је 

непријатно да се осећа као у некој ситуацији да моли за нешто нашта има право и опет 

је помињала да њен клијент трпи штету, нашта је судија одговорила „знам ја какве 

тужбе има ваш клијент и са тиме сам добро упозната“, из које формулације је схватила 

да постоји неки анимозитет према њеном клијенту и да покушава да избегне да 
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поступи по захтеву. Разговор се водио око правног интереса и свега онога што је 

описала, а ниједног тренутка судија није тражила пуномоћје да се легитимише. Да је 

било спорно пуномоћје онда не би тога ни било јер је у торби имала више пуномоћја 

њеног клијента које увек носи са собом због таквих ситуација. Приправник и она су 

након тога отишли, а на адвокатску канцеларију Жељка Маровића, која је њихова 

заједничка канцеларија, стигао је тражени уговор без икаквих додатних захтева, 

буквално су им га послали. Осећала се немоћно и ружно и шиканирано, јер је знала да 

има права на нешто и да то не може да оствари, а схватила је и да судија није сигурна 

у свој став јер их је упућивала на председника суда. Познато јој је из неких других 

случајева да Основни суд у ... има свој образац који се попуњава приликом захтева за 

издавање неких уговора, а лично није имала прилике да види захтев везано за овај Ов. 

предмет јер га није попуњавала. Фирма је у своје име поднела захтев за издавање 

фотокопије уговора, тако да по њеном мишљењу није било потребе да доставља било 

какво пуномоћје, јер је очекивала да ће фотокопија бити достављена поштом. Ово је 

била ванредна ситуација када је свратила да преузме тај уговор лично. Поднета је 

комплетна тужба, а не само прва њена страна и то је лично видела, с обзиром да је 

стајала близу судије док је разгледала списе предмета. Првобитна одлука судије је 

била да не дозвољава издавање фотокопије уговора, али касније је то преформулисала 

у упутство да дође сутра и да се обрати председнику суда, што произилази из 

употребљене формулације „јер вам није никакав проблем да дођете сутра“, а од Новог 

Сада до ... има 350 км у оба смера. Судија није употребила јасну формулацију да мења 

одлука, али је сведокиња закључила да то питање остаје отворено и да ће се о томе 

сутра председник изјаснити. Судија јесте помињала подношење захтева о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, али то је сасвим друга врста поступка која 

би се одужила и дуго трајала и није у питању таква врста података која подлеже овом 

законом. Захтев за издавање фотокопије уговора је поднео један од законских 

заступника фирме „А...“ ЗЗ, а иста фирма је тада имала и правника.  

 

  Сведок ЂЂ у свом исказу пред Дисциплинском комисијом је навео да 

ради као адвокатски приправник у канцеларији адвокатице ББ и да је критичног дана 

са њом дошао заједно у Основни суд у ... негде око 12,00 часова где су чекали 

председника, односно ту су се затекли када је председник суда прошао и рекао им да 

жури да ће доћи заменица и да ће решити ту ствар, што је схватио када је председник 

рекао да ће његова заменица удовољити њиховом захтеву. Након њеног доласка ушли 

су у једну просторију и колегиница ББ је водила комуникацију са заменицом и молила 

је да им да тај уговор, она је стално понављала у смислу да не може да им то да и да 

није тако раније поступала, након чега је колегиница ББ њу убеђивала да је правни 

интерес доказан, да је њима то хитно и да нема потребе за одуговлачењем јер мора да 

се поднесе захтев за привремену меру, на шта је заменица рекла да ипак дођу сутра 

„па нећете Ви данас писати ту тужбу“, а да ће сутра о томе решавати председник. У 

једном тренутку је заменица прокоментарисала да она зна какве предмете њихова 

странка има у суду. Овај догађај је у тој просторији трајао око пар минута, све се 

дешавало отприлике око 14,00 часова, углавном није био крај радног времена, али не 

зна када су тачно кренули из суда. У комуникацију се није упуштао јер је само 
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приправник. Колегиница ББ  је наступила са правним аргументима, док је друга 

страна одбијала да им да он што им треба уз образложење да не може, а нису добили 

прави разлог односно право образложење за то. Колегиница ББ је поступила у складу 

са њиховом праксом односно приликом уласка у ту просторију се представила и рекла 

им ко је и из које канцеларије долази и разлог зашто долази и ушли су у причу. 

Познато му је да је колегиница ББ код себе имала пуномоћје „А...“ али се то питање у 

разговору са заменицом уопште није ни постављало. Повишеног тона од стране 

колегинице ББ није било што не може рећи за заменика председника која је говорила 

повишеним тоном. Када су излазили, а након што сви аргументи нису уважени, 

колегиница ББје рекла да ће поднети дисциплинску пријаву што је на крају и 

учињено. Не може да се сети да ли је заменица говорила и упућивала колегиницу ББ 

да до траженог уговора може доћи на други начин, мисли да није.  

 

  Сведок ГГ у свом исказу пред Дисциплинским тужиоцем и приликом 

испитивања пред Дисциплинском комисијом је навела да ради као секретар 

председника суда у Основном суду у ... и има посебну канцеларију, сећа се да је 

22.01.2014. године, ушла једна девојка у канцеларију, представила се као адвокат ББ и 

рекла да је предала молбу за издавање фотокопије уговора у предмету који је 

архивиран. Код секретара су били сви предмети које је тог дана донео архивар ради 

одлуке председника, на шта јој је објаснила да председник није ту, адвокатица рекла 

да је њој хитно потребно и да не може да се врати у Нови Сад без тога. Назвала је 

судију АА које је заменик председника суда и била је у својој судници, након чега је 

одмах дошла у канцеларију јер јој је рекла да је хитно. Када је судија дошла поновили 

су разговор и још један младић је заједно са том адвокатицом ушао у канцеларију 

након што је предочио адвокат судији АА молбу за издавање фотокопије уговора, 

судија је позвала архивара који је донео комплетан предмет да би судија извршила 

увид. Судија је погледала тај предмет и рекла да немају доказ којим правдају свој 

правни интерес да би им одобрила фотокопију уговора, на шта је та адвокатица веома 

повишеним и дрчним тоном рекла да то само овај суд тражи, да не може да се врати у 

Нови Сад без тог уговора. Судија је била коректна и објаснила је зашто не може то да 

одобри чак је рекла да када сутра буде председник суда ту да ће га упознати са овим 

па да он погледа и евентуално он одобри тако нешто и упутила је да може да се обрати 

путем захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Адвокатица је рекла да 

они воде поступак пред судом у ... и да јој тај уговор треба за потребе поступка, а онда 

да треба да пише тужбу, да не може без тог уговора да састави тужбу, а судија је рекла 

да јој је познато да њихова странка има поступке пред судом у ... и да није уопште 

проблем да се обрати судијама да им доставе за списе уговор и било шта што им је од 

значаја за њихов посао. Дана 27.01.2014. године, су доставили пуномоћје заједно са 

притужбом председнику суда након чега им је председник одобрио фотокопију 

уговора и истовремено их писменим поднеском обавестио. На рочишту за 

дисциплинску расправу је додала да је позвала заменицу председника суда да дође, а 

тада је захтев за издавање фотокопије уговора био у судској управи, судија је дошла и 

рекла да није комплетан, па је позвала архивара да донесе премет из овере након чега 

је ушла адвокатица са приправником и даље се све одвијало како је испричала код 
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Дисциплинског тужиоца. Разговор између судије и адвокатице је трајао око пар 

минута, све се то девало око 14,30 сати када је позвала судију да дође. Адвокатица је 

била врло непријатна, обраћала се заменици повишеним тоном, инсистирала да добије 

фотокопију и говорила да не може да се врати у Нови Сад без тога и да само њихов 

суд ради тако. Судија је најнормалније објаснила да не може то да дозволи, а 

претходно је руком написала на захтеву да се он одбија. Предала је Дисциплинској 

комисији оригинал захтева, па је исти након сравњења враћен сведокињи. Заменица је 

адвокатици рекла да се сутра обрати председнику суда зато што председник није био 

присутан у време када је обављала тај разговор са адвокатицом. Судија ниједног 

момента није променила своју одлуку. Критичног дана телефоном са њом нико није 

контактирао из фирме „А...“. 

 

  Сведок ДД у свом исказу пред Дисциплинским тужиоцем и усмено 

приликом испитивања пред Дисциплинском комисијом је навео да ради као архивар у 

Основном суду у ... и да је почетком јануара 2014. године добио молбу за издавања 

фотокопије уговора из које је утврдио да подносилац захтева нису потписници 

уговора нити пуномоћници, па је телефонским путем њега позвало лице које се 

представило као представник фирме „А...“ из Новог Сада коме је усмено објаснио из 

ког разлога не може да проследи в.ф. председнику суда тај захтев, односно да би га 

беспотребно прослеђивао јер исти може бити одбијен због претходног разлога и 

упутио га је да допуни молбу што је и учињено 22.01.2014. године. Сведок није 

овлашћен да утврђује да ли је та молба потпуна или непотпуна, а први пут о чему је 

говорио је било очигледно да нису потписници уговора. Допуњену молбу је истог 

дана заједно са прилозима изнео у судску управу о чему треба да одлучи в.ф. 

председника суда а исти тог дана није био присутан, већ га је мењала судија АА као 

његов заменик. Њега је око 14,00 часова позвала секретарица ГГ и рекла да донесе 

оригинал уговора на увид заменику в.ф. председника суда након чега је дошао у 

судску управу и био присутан када је заменица рекла да неће да дозволи издавање 

уговора јер са прилозима који су приложени уз молбу се не доказује правни интерес. 

Секретарица је рекла да су представници испред врата њене канцеларије, судија их је 

примила и том приликом су били присутни секретарица, информатичар ЕЕ, та 

адвокатица је ушла са још једном мушком особом представили су се као представници 

„А...а“, а судија им је рекла да она сматра да немају правни интерес да би им одобрила 

фотокопију уговора, односно да доставе везу са странкама који су потписници уговора 

који траже. Није могао да се сети шта су говорили ти представници „А...а“ и чиме су 

правдали свој интерес али се сећа да је судија рекла да она тако сматра и да ће ујутру 

дати в.ф. председнику суда да он одлучи. Та женска особа је говорила да су они 

дошли из Новог Сада, да се не сме вратити без тог уговора и да ће имати последице од 

адвоката код кога ради. Судија је била врло коректна и покушавала да објасни шта 

још треба да приложе како би им се одобрила та фотокопија, а не сећа се шта је рекла 

да је потребно да се приложи, мисли да је помињала доказ о правном интересу.  

 

  Сведок ВВ у свом исказу пред Дисциплинском комисијом је навео да је у 

то време био в.ф. председника суда и критичног дана није могао да реши захтев за 
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фотокопирање уговора због заказаног састанка, па је то препустио својој заменици. 

Сутрадан ујутру је заменица дошла код њега и рекла да је одбила захтев јер нису 

испуњени услови због неуредности захтева. Погледао је тај предмет, мисли да је 

постојао основни или допунски захтев и да заиста није било уредног пуномоћја, 

односно није било никаквог пуномоћја. Раније је поступао као судија парничар и по 

њему уколико је захтев издат од законског заступника неког правног лица он мора да 

садржи име и презиме тог лица и функцију коју обавља и да буде приложен извод из 

АПР-а. Подносилац захтева за издавање фотокопије уговора није био уговорна страна 

и зато је било потребно да се овај захтев провери у смислу уредности. Не зна да ли је 

истог дана или сутрадан позвао адвокатску канцеларију ББ и рекао да је потребно да 

се достави уредно пуномоћје или да се поднесе захтев за приступ информацијама од 

јавног значаја. По томе није поступљено, већ је судској управи стигла притужба са 

пуномоћјем за подношење притужбе и дисциплинска пријава и након тога су 

адвокатској канцеларији доставили фотокопију уговора са засенченим деловима који 

се односе на приватност. У тој тужби која је достављена као допуна захтева за 

издавање фотокопије уговора није наведен као пуномоћник лице које је тражило 

издавање те исправе, а да је било наведено не би било проблема са његове стране 

гледано. Није присуствовао том догађају између адвокатице и судије и не зна шта се 

дешавало, а чуо је да је било непријатног понашања од стране адвокатице што му је 

рекла колегиница, а што је уследило након одбијања захтева. Са првим захтевом 

странке није упознат, ваљда је радник писарнице наложио да се достави допуна што је 

накнадно чуо јер првобитни захтев није био уредан, а није му познато да се било ко 

обраћао странци да може одређеног дана да дође у суд и преузме уговор јер он лично 

тај захтев није проучио нити је донео одлуку о њему, јер да јесте он би га потписао. Та 

рубрика постоји на одговарајућем обрасцу обично се напише „сагласан сам“ и 

потпише се. Чуо је да је колегиница донела одлуку и да је одбила захтев и да је након 

тога дошло до непријатне ситуације, а детаље везано за пуномоћје не зна. Лично је 

позвао адвокатску канцеларију из Новог Сада, хтео је да буде колегијалан јер је 

принцип да реши неки проблем уколико постоји са странком, зато је и затражио да 

достави пуномоћје или захтев за приступ информацијама од јавног значаја. У таквим 

стварима не постоји законска обавеза да се истог тренутка изађе у сусрет, њихова је 

добра воља да ли ће о томе решити истог дана или други дан. Гледају да реше што пре 

могуће и када је то могуће, а у случајевима када нема проблема.  

 

  Увидом у захтев архиви за доставу списа, поднет на обрасцу број 134 

Основном суду у ..., утврђује се да је исти насловљен као молба да се изда фотокопија 

из предмета Ов....-.../..., који се налази у архиви суда и то фотокопија уговора о 

промету непокретности уписан у регистар уговора о промету непокретности дана 

19.11.2013. године под бројем Ов....-.../..., као заинтересована страна. Исти је поднет 

суду дана 15.01.2014. године, што произлази из пријемног штамбиља, подносилац 

молбе је ДОО „А...“ Нови Сад, са датом адресом и бројем телефона, молба садржи 

печат „А...“ и нечитак потпис физичког лица. У рубрици захтева „одобрава судија“, 

руком је дописано „одбија се, нису уговорна страна“ и потпис АА. Увидом у допуну 

молбе од 15.01.2014. године, која је запримљена у суд 22.01.2014. године, утврђује се 
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да је подносилац „А...“ ДОО Нови Сад суду поднео наведену допуну и навео да ДОО 

„А...“ Нови Сад води судски поступак као тужилац, против ДОО „У...“ као туженог, у 

предмету под пословним бројем П-.../..., који се води пред Привредним судом у ..., те 

да је у прилогу достављена фотокопија тужбе из које се види њихов правни интерес за 

добијањем фотокопије горе наведеног уговора, с обзиром на чињеницу да је ДОО 

„А...“ Нови Сад предао захтев за издавање привремене мере на непокретности које су 

биле предмет уговора о преносу права на непокретностима чији се препис тражи. 

Наведена допуна садржи исте податке у рубрици „подносилац молбе“ као и на 

првобитном захтеву архиви за доставу списа, односно печат „А...“ Нови Сад и нечитак 

потпис физичког лица. Из прилога уз допуну молбе се утврђује да је поднета тужба са 

предлогом за издавање привремене мере тужиоца ДОО „А...“ са седиштем у Новом 

Саду кога заступа пуномоћник Бранислав Антић адвокат из Новог Сада против 

туженог ДОО „У...“ са седиштем у Уљми, ради исплате.  

 

  Увидом у допис Основног суда у ... број СУ VIII-.../... од 30.01.2014. 

године утврђује се да је исти упућен адвокатској канцеларији Маровић из Новог Сада 

у вези молбе ДОО „А...“ Нови Сад од 15.01.2014. године, допуне молбе од 22.01.2014. 

године и ургенције адвокатске канцеларије од 30.01.2014. године који се односе на 

копирање уговора овереног пред овим судом под Ов....-.../..., уз образложење да 

првобитни захтев није био уредан, да уз молбу није поднето и пуномоћје по ком ДОО 

„А...“ овлашћује адвоката за заступање односно подношење наведене молбе која 

такође није била уредна јер не садржи ознаку овлашћеног лица, нити име и презиме 

овлашћеног лица, као ни својство овлашћеног лица који је допуну молбе потписао, па 

како су уз притужбу доставили пуномоћ овом суду дана 29.01.2014. године, након тога 

се достављају тражене фотокопије уговора, а исти допис је потписао в.ф. председника 

суда ВВ.  

 

Након што је извела све предложене доказе од стране Дисциплинског 

тужиоца и заступника судије против које се води дисциплински поступак, 

Дисциплинска комисија је оценила сваки доказ посебно и све доказе у међусобној 

вези, па је становишта да нису доказани наводи из предлога за вођење дисциплинског 

поступка да су радњама судије остварени објективни и субјективни елементи 

дисциплинског прекршаја из чл. 90 ст. 1 алинеја 9 Закона о судијама услед чега је 

одбила предлог за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца Високог 

савета судства, а са следећих разлога: 

 

  Дисциплинска комисија је најпре прихватила све писане доказе, јер 

њихова веродостојност није доведена у сумњу, па је из поднетог захтева архиви за 

издавање фотокопије уговора и допуне молбе од 22.01.2014. године и дописа в.ф. 

председника суда БВВ подносиоцу пријаве од 30.01.2014. године, утврдила да се као 

подносилац молбе за издавање фотокопије уговора о промету непокретности овереног 

под бројем Ов....-.../... у Основном суду у ..., на одговарајућем обрасцу, легитимисао 

ДОО „А...“ Нови Сад, са наведеном адресом и бројем телефона, са печатом правног 

лица и нечитким потписом физичког лица, те да је на истом обрасцу садржана одлука 
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судије АА заменице в.ф. председника суда ВВ да се молба одбија јер нису уговорна 

страна. Из допуне молбе се  закључује да је иста приспела у Основни суд у ... дана 

22.01.2014. године са фотокопијом тужбе са предлогом за издавање привремене мере 

тужиоца ДОО „А...“, односно истог дана када се критични догађај одиграо, а након 

чега је в.ф. председника суда адвокатској канцеларији Маровић доставио тражену 

фотокопију уговора, будући да је уз доставу притужбе на рад судије и дисциплинске 

пријаве, било приложено пуномоћје адвоката.  

 

  Дисциплинска комисија је прихватила исказе испитаних сведока јер су, 

по оцени Дисциплинске комисије, сведоци изнели своја сазнања као очевици догађаја, 

јасно, логично и убедљиво су сведочили о свему што им је познато, њихови искази су 

у битном сагласни, а исти нису у супротности са писаним доказима, па је из сагласних 

исказа сведока ГГ и ДД, утврдио да се критични догађај одиграо дана 22.01.2014. 

године у одсуству в.ф. председника суда ВВ кога је замењивала судија против кога се 

води дисциплински поступак, да се у судској управи налазио писани захтев за 

издавање фотокопије уговора са допуном молбе, да је секретарица – сведокиња ГГ 

позвала судију АА да размотри тај захтев, да је судија након увида, од архивара, 

сведока ДД, затражила да донесе „Ов“ списе, након чега је одбила да изда фотокопију 

уговора са образложењем да подносилац захтева није уговорна страна, односно да 

нема правни интерес да му се одобри фотокопија уговора, што је потврђено писаним 

доказима, јер је одлука са таквом садржином уписана на обрасцу молбе. Након тога, у 

судску управу је ушла и сведокиња ББ у присуству приправника ЂЂ и уследило је 

убеђивање адвокатице да се одобри издавање фотокопије уговора, у трајању од 

неколико минута, након чега је судија против које се води дисциплински поступак 

остала при својој одлуци да не одобрава фотокопију уговора, уз образложење да 

постоје друге могућности за решавање тог проблема као што су стављање захтева за 

приступ информацијама од јавног значаја, као и да сутрадан о том захтеву може да 

реши председник суда.  

 

  Из исказа сведока ББ и ЂЂ, у делу у којима су у свему сагласни, 

потврђују се већ утврђене чињенице да судија АА, као заменица в.ф. председника 

суда, није дозволила да се присутној адвокатици изда фотокопија уговора, да је 

сведокиња исту покушала да убеди говорећи јој да је достављена тужба којом се 

доказује њихов правни интерес, инсистирајући на томе да се фотокопија уговора изда 

и да се због тога трпи штета, при чему судија није говорила повишеним тоном, нити је 

викала, али је субјективно посматрано за сведокињу ББ та конверзација била 

непријатна јер је имала осећај да моли за нешто на шта има право, а да то не може да 

оствари. Из наведеног исказа, такође се утврђује да судија против које се води 

дисциплински поступак од адвокатице није тражила доставу пуномоћја за заступање, 

нити је иста ставила на увид пуномоћје. 

 

  Судија против које се води дисциплински поступак у свом изјашњењу је 

објаснила са којих разлога није удовољила захтеву за фотокопирање уговора будући 

да подносилац захтева није уговорна страна, а из постојећег факсимила на захтеву и 
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допуни захтева не може да се утврди да ли је у питању законски заступник тог 

правног лица, јер то може да се утврди само према стању из АПР-а из кога се види ко 

је уписан као директор, а касније је из допуне дисциплинске пријаве сазнала да је 

захтев и допуну у ствари поднео запослени у правном лицу „А...“ из Новог Сада који 

је по струци правник и који у сваком случају није законски заступник сем уколико 

није уписан у АПР-у.  

 

  Из исказа сведока ВВ утврђује се да је исти заступао у битном исто 

правно схватање као и судија против које се води дисциплински поступак, те да се у 

конкретном случају ради о неуредном захтеву за издавање фотокопије уговора јер 

исти није поднет од стране овлашћеног лица, па ни председник суда том захтеву, 

након што је судија АА исти одбила, није удовољио све до подношења ургенције и 

притужбе уз коју је поднето пуномоћје од стране адвоката Жељка Маровића, након 

чега је на адвокатску канцеларију извршена достава фотокопије уговора.  

 

  Довођењем у везу изјашњења судије АА и исказа сведока ВВ, као и свих 

осталих изведених доказа, Дисциплинска комисија утврђује да је овакво изјашњење 

судије у свему поткрепљено исказом поменутог сведока, те да је судија поступајући 

као заменик председника суда сходно одредби чл. 98 ст. 6 Судског пословника, којим 

је предвиђено да се лицима која имају оправдани интерес да прегледају, фотокопирају 

и преписују поједини спис, дозвола даје у складу са законом, одлучила да одбије 

захтев подносиоца, након чега је усмено образложила и адвокатици ББ да до сада 

таквим захтевима није удовољавано, да до фотокопије уговора може доћи и на други 

начин, подношењем захтева за приступ информацијама од јавног значаја, или 

поновним обраћањем председнику суда који би о том захтеву решио. Следствено 

томе, усмени и писани докази упућују на закључак да је судија против које се води 

дисциплински поступак стекла уверење да подносилац захтева није лице које има 

оправдани интерес јер није уговорна страна у уговору о промету непокретности чија 

се фотокопија тражи, а и сам основни и допунски захтев за издавање фотокопије 

уговора је неуредан, будући да не садржи име и презиме законског заступника, нити 

доказ о његовом својству.  

 

  Предлогом за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства је судији стављено на терет да је пуномоћнику ДОО „А...“ из 

Новог Сада, адвокату ББ, као лицу са оправданим правним интересом, из 

неоправданих разлога одбила да дозволи фотокопирање уговора, без да је том 

приликом тражила на увид пуномоћ из којих би се могло утврдити да је овлашћена и 

да има оправдани правни интерес за прибављање траженог уговора, а да је разлоге за 

своје поступке правдала речима „и ако сте из Новог Сада можете доћи сутра, такав 

захтев може да одобри само председник суда“, што, према ставу подносиоца предлога 

за вођење дисциплинског поступка, указује да је пријављена судија, без упуштања у 

овлашћење странака и доказа за оправданим интересом странке, одбила да дозволи 

учеснику у поступку основан и уредан захтев, те да је на тај начин некоректно 

поступила према учеснику у судском поступку.  
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  Стоји чињеница да је цитираном одредбом Судског пословника 

предвиђено, да председник суда у складу са законом даје дозволу лицима која имају 

оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују поједини спис, те да је у 

конкретном случају проблем настао (почев од првобитног иницијалног захтева за 

издавање фотокопије уговора о промету непокретности поднетог дана 15.01.2014. 

године, па након подношења допуне тог захтева, све до дописа в.ф. председника суда 

од 30.01.2014. године) због тумачења овлашћених лица - председника суда и његовог 

заменика (а првобитно и самог архивара), да ли подносилац захтева „А...“ ДОО има 

оправдан интерес, с обзиром да није уговорна страна. Уз то, додатан недостатак је, 

према исказима сведока ВВ и судије против кога се води дисциплински поступак, 

представљала неуредна легитимација подносиоца захтева који није садржавао име и 

презиме законског заступника усклађено са евиденцијом из извода Агенције за 

привредне регистре, који је отклоњен тек подношењем пуномоћја од стране адвоката, 

које је било везано не само за поднету притужбу, већ и за ургенцију за поступање по 

основном и допунском захтеву за издавање фотокопије уговора.  

 

  Имајући у виду један од основних законских и етичких принципа и 

правила понашања судија, да је судија слободан у заступању свог схватања, 

утврђивању чињеница и примени права у свему о чему одлучује, те да је у конкретном 

случају несумњиво утврђено да је заменица в.ф. председника Основног суда у ..., по 

захтеву учесника у судском поступку, регулисаног Судским пословником, донела 

одлуку да се тај захтев одбије уз образложење да није уговорна страна односно да 

недостаје оправдани интерес, са којом одлуком се накнадно сагласио и в.ф. 

председника суда, то су неосновани наводи из предлога за вођење дисциплинског 

поступка да се ради о некоректном поступању према учеснику у судском поступку 

које се огледа у самој чињеници да присутној адвокатици ББ није удовољено захтеву 

и да је иста упућена да поново дође како би председник тај захтев размотрио. 

Неспорно је да се адвокатица није легитимисала као пуномоћник подносиоца захтева, 

нити је судија против које се води поступак од ње затражила на увид пуномоћје, већ је 

исту упућивала и на друге могуће начине за добијање фотокопије уговора (што су 

потврдили сви сведоци, па и сама адвокатица), па је очигледно да је судија заузела 

своје правно схватање у конкретном случају, тако да нису доказани ни субјективни 

елементи дисциплинског прекршаја јер судија мора да буде свесна да очигледно 

некоректно поступа према учесницима у судском поступку, односно да несавесно 

врши своју судијску функцију. 

 

  Да би били остварени објективни елементи предметног дисциплинског 

прекршаја, потребно је да понашање судије против које се води дисциплински 

поступак према учеснику у било ком судском поступку буде „очигледно некоректно“, 

што подразумева такав степен некоректног поступања, који је лако уочљив као 

неисправан и погрешан, како са аспекта стручног, тако и просечног лица, које такав 

поступак сагледава, јер представља грубо кршење одређеног правила, а на 

субјективном плану потребно је да је судија свесна таквог понашања и да управо жели 
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да очигледно некоректно поступи према учеснику у поступку или да пристаје на такво 

понашање. Дакле, за постојање дисциплинског прекршаја, како са аспекта објективног 

тако и његовог субјективног бића, није довољно да се учесник у судском поступку, у 

виду странке или њеног пуномоћника или заступника, субјективно осети ускраћеним 

у остваривању неког права, већ је потребно да понашање судије објективно има 

карактер једног несавесног или недоличног поступка, када се на пример кроз 

изговорену реч угрожавају или повређују одређени стандарди понашања који се 

очекују у односу судије према учесницима у судским поступцима, што у конкретном 

случају није стављено на терет предлогом за вођење овог дисциплинског поступка, 

нити је на такво понашање указивала сведок ББ у свом исказу.  

 

По оцени Дисциплинске комисије, што произилази из самог исказа 

поменутог сведока, судија је заузела свој правни став у погледу постојања оправданог 

интереса за удовољавање захтеву, упућивала је адвокатицу на друге могуће начине за 

добијање фотокопије уговора, као и на могућност да председник суда поново 

размотри тај захтев, фотокопија уговора је могла бити достављена и путем поште, 

тако да није било нужно да се странка изложи трошковима у виду поновног доласка у 

суд, па се неудовољавање захтеву странке у време, месту и на начин како то странци 

највише одговара, не може само по себи, а у недостатку других околности, сматрати 

некоректним поступањем. Околност да судија није тражила пуномоћје адвокатици 

није од утицаја на другачију одлуку Комисије, будући да је адвокатицу примила на 

разговор у судску управу и усмено јој појашњавала своју одлуку коју је донела, 

указујући јој на друге могућности и слично, што упућује да  је прихватила да иста 

поступа у име подносиоца захтева. Заузето правно схватање у погледу постојања 

оправданог интереса за издавање фотокопије уговора у коме подносилац захтева није 

уговорна страна, као последица тумачења права, макар и погрешног, не може да 

судију изложи дисциплинској одговорности, јер би се тиме нарушио основни принцип 

судске независности. 

 

  Са напред наведених разлога, на основу одредбе члана 26 став 2 тачка 1 

Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности судија, 

Дисциплинска комисија је 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.  
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Д-на: 

 

 -Дисциплинском тужиоцу, 

 -судији, и 

 -заступнику 


