
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА  

Број:...-...-.../...-... 

Дана:21.07.2014. године  

Б е о г р а д  

 

  Дисциплинска комисија Високог савета судства, састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије и Бисерке Живановић и Живе 

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

дисциплинског поступка затвореног за јавност, у предмету против судије  Основног 

суда у ... AA, по предлогу за вођење дисциплинског поступка Дисциплинског тужиоца 

Високог савета судства број ...-...-.../...-... од 06.06.2014. године, због дисциплинског 

прекршаја очигледно некоректно поступање према учесницима у судским поступцима 

и запосленима у суду из чл. 90 ст. 1 алинеја 9 Закона о судијама, завршеног дана 

21.07.2014. 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 06.06.2014. године, против судије 

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

у ... ул. ... .../...,  

 

  - да је дана 20.06.2013. године у судници Основног суда у ..., поступајући 

у предмету пословни број К-.../..., по оптужном предлогу ОЈТ ..., против окр. ББ, због 

кривичног дела из чл. 359 ст. 1 КЗ, у ком предмету је оштећени „P...“ банка а.д. из 

Београда, након констатације присутних, а пре почетка главног претреса, својом 

коментарима указао крајње непоштовање представнику оштећеног „P...“ банке ВВ, на 

начин што је за оштећену „P...“ банку и остале банке изнео став да су „банке 

зеленаши“, а након што је представник оштећеног своје неслагање исказао речима: 

„Молим Вас судија“, истог удаљио из суднице речима: „Марш, марш напоље из 

суднице“, чиме је очигледно некоректно поступао према учеснику у судском поступку 

иако је био свестан да учесник у поступку може да трпи последице,  

 

  - чиме би извршио дисциплински прекршај очигледно некоректно 

понашање према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из чл. 90 ст. 

1 алинеја 9 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 06.06.2014. 

године против судије Основног суда у ... АА поднео предлог за вођење дисциплинског 

поступка због извршеног дисциплинског прекршаја очигледно некоректно поступање 

према учесницима у судским поступцима и запосленима у суду из чл. 90 ст. 1 алинеја 

9 Закона о судијама. Након спроведеног дисциплинског поступка на рочишту за 

дисциплинску расправу одржаном дана 21.07.2014. године заменик Дисциплинског 

тужиоца Драгана Миросављевић је остала у свему при поднетом предлогу за вођење 

дисциплинског поступка, без изјашњења по питању изрицања дисциплинске санкције.  

 

  Дисциплинска комисија је одржала рочиште за дисциплинску расправу 

на коме је на предлог дисциплинског тужиоца извршила увид у службену белешку 

представника  оштећеног „P...“ банке из Београда ВВ и ГГ, запосленог код оштећеног 

„P...“ банке, прочитала записнике о испитивању сведока ВВ, ГГ и адвоката Драгослава 

Оташевића, састављене пред Дисциплинским тужиоцем дана 06.06.2014. године и 

извршила увид у лични лист судије.  

 

  Судија против кога се води дисциплински поступак АА је порицао 

извршење дисциплинског прекршаја и у писаном изјашњењу упућеном 

Дисциплинској комисији и усменој речи на дисциплинском рочишту навео да је ВВ 

узимао самовољно реч у судници, па је истог удаљио речима: „Изађите напоље“, јер је 

био дужан да штити своје судијско достојанство, указујући и да службене белешке 

састављене у просторијама „P...“ банке не могу бити коришћене као доказ у овом 

поступку, а, између осталог, указујући и да су се сви сведоци различито изјашњавали 

о овом догађају као да није у питању исти догађај. Предложио је да Дисциплинска 

комисија одбије предлог за вођење дисциплинског поступка.   

 

  Најпре, Високом савету судства је од стране Дисциплинског тужиоца 

предлог за вођење дисциплинског поступка достављен дана 06.06.2014. године, којим 

је судији против кога се води дисциплински поступак стављено на терет да је извршио 

дисциплински прекршај на дан 20.06.2013. године.  

 

  Одредбом чл. 94 ст. 4 Закона о судијама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 116/2008, 58/2009 – Одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8-/2012- Одлука УС, 

121/2012 и 124/2012 – Одлука УС), важећег у време извршења дисциплинског 

прекршаја је прописано да вођење дисциплинског поступка застарева у року од 

годину дана од дана када је дисциплински прекршај учињен. Доношењем Закона о 

изменама и допунама Закона о судијама („Сл.гласник РС“ бр.101/2013, који је ступио 

на снагу 21.11.2013.године), рок застарелости је продужен на 2 (две) године, али овај 

закон није блажи по судију против кога се води дисциплински поступак, тако да се 
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има применити закон који је важио на дан учињеног дисциплинског прекршаја. Дакле, 

с обзиром да је дисциплински прекршај учињен дана 20.06.2013. године, застарелост 

вођења дисциплинског поступка наступа 20.06.2014. године и иста је наступила у врло 

кратком времену након подношења предлога за вођење дисциплинског поступка 

Дисциплинској комисији Високог савета судства.  

 

  С обзиром да наступање застарелости вођења дисциплинског поступка 

представља сметњу за мериторно одлучивање о поднетом предлогу за вођење 

дисциплинског поступка, то се Дисциплинска комисија није упуштала да ли су 

радњама судије остварени објективни и субјективни елементи дисциплинског 

прекршаја из чл. 90 ст. 1 алинеја 9 Закона о судијама који је стављен на терет 

предлогом за вођење дисциплинског поступка судији АА.  

 

  Дакле, Дисциплинска комисија су у образложењу решења није упуштала 

у оцену главне ствари, већ се само ограничила на разлоге за наступање застарелости 

вођења дисциплинског поступка. 

 

  Следствено томе, иако је Дисциплинска комисија на рочишту за 

дисциплинску расправу извела све предложене доказе од стране Дисциплинског 

тужиоца, исте цени као ирелевантне, имајући у виду застарелост вођења 

дисциплинског поступка.  

 

  Са напред наведених разлога, Дисциплинска комисија одбила је предлог 

за вођење дисциплинског поступка и на основу одредбе чл. 26 ст. 2 тач. 1 Правилника 

о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности, одлучила као у изреци.  

 

 

                                                                              Председник Дисциплинске комисије  

                                                                                   Високог савета судства-судија 

                                                                                            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.  

   

   


