
 
Република Србија 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Број: ...-...-.../...-... 

Дана: 11.05.2018. године 

Б е о г р а д 

   

 

 

  Дисциплинскa комисија Високог савета судства, састављена од судија: 

Милевке Миленковић, председника комисије, Гордане Вељовић и Томислава Трајковића,  

чланова комисије, са записничарем Majoм 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 ...-

...-.../...-... 26.02.2018.године, због дисциплинског прекршаја непоштовање радног времена из 

члана 90 став 1 алинеја 10 Закона о судијама, завршеног дана 11.05.2018.године, у присуству 

заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства, Марије Аранђеловић Јуреше, а у 

одсуству судије АА, 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 26.02.2018.године, против судије Основног суда у 

..., АА, рођене ... године у ..., од оца ..., ЈМБГ ..., са пребивалиштем у ..., улица ... 

 

 

ОГЛАШАВА СЕ ОДГОВОРНОМ 

 

 

  Због тога што у периоду од 03.10.2017. године до 28.12.2017. године 

обављајући функцију судије Основног суда у ... није поштовала радно време прописано 

наредбом председника Врховног касационог суда I Су бр. .../... од 03.02.2010. године којом је 

одређено у тачки 1 да је радно време у судовима од 7,30 до 15,30 часова, у тачки 2 да у 

оквиру одређеног радног времена председник утврђује дневни распоред радног времена, који 

се објављује на оријентационој табли на улазу у зграду суда, те да ће судови примењивати 

радно време одређено у тачки 1 почев од 08.02.2010. године, на тај начин што је у наведеном 

периоду пре истека радног времена одлазила са посла, без оправданог разлога, и то: 

- дана 03.10.2017. године дошла је на посао у 8,10 часова, отишла са посла у 12,22 часа и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 
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- дана 04.10.2017. године дошла је на посао у 8,15 часова, отишла са посла у 10,00 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 05.10.2017. године дошла је на посао у 8,07 часова, отишла са посла у 11,40 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 06.10.2017. године дошла је на посао у 8,16 часова, одсуствовала у периоду од 9,35 до 

10,00 часова, отишла са посла у 11,54 часа и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 09.10.2017. године дошла је на посао у 8,17 часова, отишла са посла у 9,25 часа и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 10.10.2017. године дошла је на посао у 8,17 часова, одсуствовала у периоду од 10,05, до 

10,50 часова, отишла са посла у 12,55 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 11.10.2017. године дошла је на посао у 8,10 часова, одсуствовала у периоду од 9,35 до 

12,15 часова, отишла са посла у 12,55 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 12.10.2017. године дошла је на посао у 8,18 часова, отишла са посла у 10,15 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 13.10.2017. године дошла је на посао у 8,17 часова, отишла са посла у 9,50 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 16.10.2017. године дошла је на посао у 8,18 часова, одсуствовала у периоду од 9,45 до 

11,40 часова, отишла са посла у 12,35 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 17.10.2017. године дошла је на посао у 7,50 часова, одсуствовала у периоду од 9,27 до 

9,40 часова, отишла са посла у 12,35 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 18.10.2017. године дошла је на посао у 7,55 часова, отишла са посла у 10,15 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 19.10.2017. године дошла је на посао у 8,15 часова, отишла са посла у 11,15 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 20.10.2017. године дошла је на посао у 8,07 часова, одсуствовала у периоду од 10,40 до 

11,30 часова, отишла са посла у 12,45 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 
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- дана 23.10.2017. године дошла је на посао у 8,15 часова, одсуствовала у периоду од 9,50 до 

10,35 часова, отишла са посла у 11,49 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 24.10.2017. године дошла је на посао у 8,16 часова, отишла са посла у 12,21 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 25.10.2017. године дошла је на посао у 8,16 часова, отишла са посла у 10,31 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 26.10.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,10 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 27.10.2017. године дошла је на посао у 8,11 часова, одсуствовала у периоду од 9,17 до 

10,17 часова, отишла са посла у 12,18 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 30.10.2017. године дошла је на посао у 8,02 часова, одсуствовала у периоду од 8,55 до 

9,05 часова и 10,02 до 10,52 часова, отишла са посла у 13,25 часова и до краја радног времена 

се није вратила на посао; 

- дана 31.10.2017. године дошла је на посао у 8,15 часова, одсуствовала у периоду од 11,12 до 

11,45 часова, отишла са посла у 12,30 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 01.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 10,50 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 02.11.2017. године дошла је на посао у 8,17 часова, отишла са посла у 11,35 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 03.11.2017. године дошла је на посао у 8,15 часова, одсуствовала у периоду од 10,50 до 

11,22 часова, отишла са посла у 11,53 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 06.11.2017. године дошла је на посао у 8,24 часова, отишла са посла у 11,45 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 07.11.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, одсуствовала у периоду од 10,45 до 

11,25 часова, отишла са посла у 12,50 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 08.11.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, отишла са посла у 10,05 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 09.11.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, отишла са посла у 11,41 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 
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- дана 10.11.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, отишла са посла у 9,50 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 13.11.2017. године дошла је на посао у 8,21 часова, отишла са посла у 10,55 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 14.11.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, одсуствовала у периоду од 11,15 до 

11,55 часова, отишла са посла у 12,25 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 15.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, одсуствовала у периоду од 10,30 до 

12,10 часова, отишла са посла у 12,30 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 16.11.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, отишла са посла у 12,20 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 17.11.2017. године дошла је на посао у 8,23 часова, отишла са посла у 11,45 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 20.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,15 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 21.11.2017. године дошла је на посао у 8,40 часова, отишла са посла у 11,40 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 22.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 11,45 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 23.11.2017. године дошла је на посао у 8,10 часова, одсуствовала у периоду од 10,30 до 

11,50 часова, отишла са посла у 12,25 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 24.11.2017. године дошла је на посао у 8,00 часова, отишла са посла у 11,55 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 27.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 11,10 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 28.11.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, одсуствовала у периоду од 9,55 до 

10,35 часова, отишла са посла у 13,10 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 29.11.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 11,50 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 
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- дана 30.11.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, одсуствовала у периоду од 12,02 до 

12,30 часова, отишла са посла у 14,05 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 01.12.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, отишла са посла у 11,40 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 04.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,00 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 06.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 10,20 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 07.12.2017. године дошла је на посао у 8,35 часова, отишла са посла у 12,15 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 08.12.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, отишла са посла у 11,40 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 11.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 11,30 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 12.12.2017. године дошла је на посао у 8,35 часова, одсуствовала у периоду од 10,00 до 

10,13 часова, отишла са посла у 12,05 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 13.12.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, отишла са посла у 10,18 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 14.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 11,55 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 15.12.2017. године дошла је на посао у 8,20 часова, отишла са посла у 11,55 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 18.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,10 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 19.12.2017. године дошла је на посао у 8,26 часова, одсуствовала у периоду од 10,10 до 

10,30 часова, отишла са посла у 11,20 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 20.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,06 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 21.12.2017. године дошла је на посао у 8,34 часова, отишла са посла у 12,52 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 
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- дана 22.12.2017. године дошла је на посао у 8,25 часова, отишла са посла у 11,38 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 25.12.2017. године дошла је на посао у 8,10 часова, отишла са посла у 11,53 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 26.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,25 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

- дана 27.12.2017. године дошла је на посао у 8,40 часова, одсуствовала у периоду од 10,25 до 

10,40 часова, отишла са посла у 11,45 часова и до краја радног времена се није вратила на 

посао; 

- дана 28.12.2017. године дошла је на посао у 8,30 часова, отишла са посла у 12,35 часова и до 

краја радног времена се није вратила на посао; 

и поред упозорења Председника Основног суда у ... на седницама свих судија Основног суда 

у ... одржаним 10.03.2017. године и 12.09.2017. године о потреби и обавези поштовања радног 

времена, те да се убудуће учестало и драстично непоштовање радног времена неће 

толерисати, 

- чиме је извршила дисциплински прекршај непоштовање радног времена из 

члана 90 став 1 алинеја 10 Закона о судијама, 

 

  па јој Комисија применом наведеног законског прописа и на основу члана 91 

Закона о судијама и члана 34 став 1 тачка 2 Правилника о поступку за утврђивање 

дисциплинске одговорности судија и председника судова ИЗРИЧЕ дисциплинску санкцију 

 

 

ЈАВНУ ОПОМЕНУ. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

  Дисциплински тужилац Високог савета судства је дана 26.02.2018.године  

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

због дисциплинског прекршаја непоштовање радног времена из члана 90 став 1 алинеја 10 

Закона о судијама. Након спроведеног дисциплинског поступка, на рочишту за дисциплинску 

расправу заменик Дисциплинског тужиоца, Марија Аранђеловић Јуреша је остала у целости 

код поднетог предлога за вођење дисциплинског поступка, са предлогом да се судији изрекне 

одговарајућа дисциплинска санкција. 

 

  Дисциплинска комисија је, на основу одредбе члана 30 став 1 Правилника  о 

поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова, одржала 

рочиште за дисциплинску расправу, у одсуству судије против које се води дисциплински 

поступак, с обзиром да је иста уредно позвана, а изостанак није оправдала, на коме је, на 
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предлог Дисциплинског тужиоца, извршила увид у наредбу председника Врховног 

касационог суда IСу.бр..../... од 03.02.2010.године, записнике са седнице свих судија 

Основног суда у ... Су-...-... .../... од 10.03.2017.године и Су-...-... .../... од 12.09.2017.године, 

увид у ручно вођене записнике правосудне страже Основног суда у ... о времену доласка на 

посао, завршетку радног времена, изласцима у току радног времена за судију АА за период 

од 03.10.2017.године до 28.12.2017.године и у лични лист судије АА, а на предлог судије 

против које се води дисциплински поступак је извршила увид у два сертификата Правосудне 

академије од 20.11.2010.године, извештај по одељењу Основног суда у ... за период 

01.10.2017.године до 31.10.2017.године, извештај о раду истог суда за период од 

01.01.2017.године до 20.11.2017.године и извештај о раду за период од 01.01.2017.године до 

31.12.2017.године, а по службеној дужности је ради провере изјашњења судије АА од 

председника Основног суда у ... прибавила одговарајући извештај Су-...-... .../... од 

19.04.2018.године, у који је извршила увид. 

 

  Судија против које се води дисциплински поступак, АА у писаним 

изјашњењима пред Дисциплинском комисијом и усменој речи на рочишту за дисциплинску 

расправу одржаном дана 13.04.2018.године, је навела да се из приложених записника 

правосудне страже Основног суда у ... не види лице на које се односе и не може се са 

сигурношћу утврдити да ли се записници односе на судију АА или неко друго лице. 

Оспорила је тачност података у записницима везано за време уласка и изласка из суда. Из 

записника са седнице свих судија Основног суда у ... од 10.03.2017.године и 

12.09.2017.године се види да је председник суда указао на одређени број судија, а не на 

конкретно судију АА, па се оправдано поставља питање зашто председник суда подноси 

пријаву против ње, а не против других судија који касне на посао. Нетачни су наводи из 

предлога за вођење дисциплинског поступка да је председник суда упозорио судију АА, с 

обзиром да се из тих записника утврђује управо другачије и то да је председник суда 

упозорио одређени број судија, не наводећи имена судија. Лични лист за судију против које 

се води дисциплински поступак није потпун, с обзиром да је иста носилац сертификата којим 

се потврђује да поседује посебна знања из области права детета и кривичноправној заштити 

малолетних лица и да може да поступа у свим фазама поступка против пунолетних 

учинилаца кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица. Сертификат је 

издат у Београду 20.11.2010.године. Судија је носилац сертификата којим се потврђује да 

поседује посебна знања из области права детета и преступништва младих и да може да  

поступа са малолетним учиниоцима кривичних дела у свим фазама  поступка, и тај 

сертификат је такође издат у Београду, 20.11.2010.године. Из извештаја о раду за октобар 

месец и из годишњег извештаја до новембра, а потом и до краја 2017.године, се види да је 

судија савладала прилив, види се квалитет и квантитет рада, па је нејасно како је судија могла 

да реши оволики број предмета уколико није поштовала радно време на начин како је то 

описано у предлогу. Чланом 21 Устава РС је прописано да су пред уставом и законом сви 

једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту без дискриминације. Забрањена је 

свака дискриминација, непосредна или посредна по било ком основу, а нарочито по основу 

расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вереисповести, 

политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или 

физичког инвалидитета. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република 

Србија може увести ради постизања равноправности лица или групе лица који су суштински 

у неједнаком положају са осталим грађанима. У конкретном случају се може утврдити да 

само за судију АА постоје записници о доласку и одласку спосла, док за друге судије не 
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постоје. Имајући у виду цитирани члан устава, судија је предложила да се од председника 

Основног суда у ... затражи извештај – записници о времену доласка и одласка на посао за 

исти период за све судије Основног суда у ....  

 

У допуни писаног изјашњења судије, иста је цитирала члан 7 Правилника о 

правосудној стражи и члан 8 истог Правилника, и навела да, имајући у виду цитиране 

чланове, јасно произилази да правосудна стража није овлашћена да води евиденцију долазака 

и одлазака на рад судија.  

 

  У усменој речи на рочишту за дисциплинску расправу судија против које се 

води дисциплински поступак је навела да не признаје извршење дисциплинског прекршаја 

који јој је стављен на терет, да не сматра да је прекршила било каква правила судског 

пословника или друга правила, није одлагала суђења и увиђаје који су се у овом периоду 

несметано одржавали, познато је да све колеге излазе и враћају се у току радног времена, 

постоји и рад који нигде није евидентиран, а то је рад код куће и рад у послеподневним 

часовима и викендом који нема ко да евидентира, у суштини сваки судија, па и она, ради 

преко 12 сати дневно. Предмете је носила кући и њени резултати рада то потврђују. Сада 

нема ниједан предмет у раду старији од три године, а када је 2014.године добила општу 

парницу примила је у рад много старих предмета од других колега још из 2010.године и 

буквално их је све решила, тако да не види у чему би се огледали елементи дисциплинског 

прекршаја који јој је стављен на терет. Додала је да није била упозната да је председник суда 

дао наредбу да правосудна стража води евиденцију њених долазака, односно одлазака, није 

јој познато ни да је постојала евиденција за друге судије, па да су евентуално другачије 

приказани одласци, односно доласци. Фактички је први пут сазнала за евиденцију када је 

добила предлог за вођење дисциплинског поступка и затражила је пријем код председника, 

обавили су разговор и он јој је рекао да то ништа није лично, а она сматра да јесте лично ако 

је само против ње председник поднео пријаву. 

     

  Имајући у виду изјашњење судије против које се води дисциплински поступак, 

Дисциплинска комисија налази да су у овој дисциплинској ствари спорне све чињеничне и 

правне околности, односно спорно је да ли је судија АА долазила на посао, одсуствовала са 

посла у току радног времена дуже од прописане паузе и одлазила са посла пре истека радног 

времена, по данима и у време како је то наведено у предлогу за вођење дисциплинског 

поступка, те уколико јесте, да ли су на тај начин остварени сви елементи дисциплинског 

прекршаја који  је судији стављен на терет.  

 

  Одредбом члана 62 став 1 Судског пословника („Службени гласник РС“ број 

110/09) је прописано да председник Врховног касационог суда одређује радно време у 

судовима и то је учињено наредбом од 03.02.2010.године, којом је одређено радно време од 

7,30 до 15,30 часова, те да у оквиру одређеног радног времена председник утврђује дневни 

распоред радног времена, који се објављује на оријентационој табли на уласку у зграду суда. 

Радња која се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, тако да не трпе 

одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време. Започето рочиште чије би 

одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка довршиће се и након 

редовног радног времена. Ван прописаног радног времена се, по одобрењу председника суда, 

могу обављати само послови који не трпе одлагање. Истом наредбом је одређено да ће судови 

примењивати радно време одређено у тачки 1 почев од 08.02.2010.године. Из цитиране 
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наредбе произилази да је истом прописано радно време суда, те да исто у одређеним 

случајевима, у предметима који не трпе одлагање, може трајати и дуже.  

 

  Најпре, Дисциплинска комисија је увидом у записнике који су, у већини 

случајева, потписала три правосудна стражара, чија су имена и презимена наведена, као и 

потписи испод тих података, утврдила да су исти сачињени по одређеним радним данима, да 

се на истима налази рубрика „улазак у суд“ (почетак радног времена), „излазак из суда“ 

(завршетак радног времена), а потом „излаз и улаз из суда у току радног времена“. Сви 

наведени записници садрже назнаку „службено“ и податке као у изреци решења Комисије, а 

из дописа који су правосудни стражари упутили председнику суда дана 28.12.2017.године 

такође са назнаком „службено“, утврђује се да се у прилогу дописа достављају записници о 

времену доласка на посао, завршетка радног времена, као и изласцима у току радног времена 

за судију АА и наведени допис су такође потписала два правосудна стражара, док допис не 

садржи потпис трећег правосудног стражара.  

 

  Увидом у записник са седнице свих судија Основног суда у ... одржане дана 

10.03.2017.године, између осталог, се утврђује да је председник суда присутним судијама 

указао да одређени број судија учестало, свакодневно и драстично касни на посао, 

неоправдано одсуствује у току радног времена или раније одлази са рада, те се судије 

упозоравају на потребу поштовања радног времена, те да ће убудуће учестало и драстичније 

кашњење, неоправдано одсуствовање у току радног времена или драстично ранији одлазак са 

рада, неће бити толерисани. Из записника са седнице свих судија Основног суда у ... одржане 

дана 12.09.2017.године, између осталог, се утврђује да се присутне судије упозоравају на 

обавезу поштовања радног времена, обзиром да поједине судије драстично не поштују радно 

време, те да ће убудуће учестало и драстично непоштовање радног времена (долазак на посао 

после 8,00 часова или одлазак са посла пре 14,30 часова) неће толерисати, након чега није 

било питања, примедби или коментара.  

 

  Из извештаја председника Основног суда у ..., достављеног на захтев 

Дисциплинске комисије, се утврђује да се председник изјаснио да је судија АА у дужем 

временском периоду поред више опомена свакодневно и драстично каснила на посао и пре 

истека радног времена одлазила са посла, због чега је председник суда наредио правосудним 

стражарима да воде евиденцију о њеној присутности на послу. Остале судије углавном су 

поштовале радно време, тако да је издата наредба правосудној стражи да воде евиденцију и 

присуство на послу само за судију АА. Председник Основног суда у ... је упознао 

председника Вишег суда у ..., судију ББ, са драстичним непоштовањем радног времена од 

стране судије АА, те је након обављене консултације са њим, председник Основног суда у ... 

поднео дисциплинску пријаву против поменуте судије. Основни суд у ... има добре смештајне 

капацитете за све судије. Судија АА користи судницу и кабинет под истим условима као и 

остале судије у парничном одељењу, тако да има адекватну просторију за рад у данима када 

не суди.  

 

  Из извештаја о раду за месец октобар 2017.године утврђује се да је судија 

против које се води дисциплински поступак на почетку периода имала нерешених 98 

предмета, што је у границама просека, јер остале судије имају већи и мањи број предмета у 

раду, да је укупно примила у рад 16 предмета, од тога 11 нових и имала у раду 114 предмета,  

решила је 12 предмета, од тога 6 мериторно, тако да је савладала прилив са 75%, а проценат 
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решених предмета износи 10,53. Савладавање прилива је далеко испод резултата које су 

показале друге судије које поступају у тој материји, односно укупно 13 судија. У извештају о 

раду по одељењу за период од 01.01.2017.године до 20.11.2017.године, уочљиво је да је 

судија против које се води дисциплински поступак укупно примила 134 предмета, од тога 98 

нових предмета и укупно решила 148 предмета, док из извештаја за период од 

01.01.2017.године до 31.12.2017.године (годишњи извештај за 2017.годину) се види да је иста 

укупно решила 171 предмет, од тога мериторно 89 предмета, што значи да је у децембру 

решила 23 предмета. По резултатима рада не заостаје за осталим колегама, будући да већина 

судија има сличан број решених предмета, изузев једног судије који је решио 278 предмета. 

Прилив предмета за ту годину је савладан са 114%, а проценат решених износи 64,87.  

 

  Дисциплинска комисија је прихватила записнике са седница свих судија и 

извештаје о раду, као веродостојне и неоспорене од супротне стране у дисциплинском 

поступку. Прихватила је и записнике правосудне страже о времену доласка судије АА на 

посао, одласка са посла и излазака у току радног времена, иако је судија против које се води 

дисциплински поступак оспорила тачност тих података и да се исти односе на њу, с обзиром 

да је председник суда у писаном изјашњењу предатом Дисциплинској комисији, потврдио да 

је правосудној стражи издао наредбу да води евиденцију долазака и одлазака спосла управо 

за судију АА.   

 

  Стоји чињеница на коју указује судија против које се води дисциплински 

поступак, да правосудна стража према Правилнику о правосудној стражи није овлашћена да 

води евиденцију долазака и одлазака на посао судија. Наиме, одредбом члана 7  Правилника 

о правосудној стражи („Службени гласник РС“ бр.91/2005, 107/2005-Испр;104/2006 и 

33/2011) су прописана овлашћења правосудног стражара, а из ког каталога се виде задаци 

који се односе на старање о сигурности људи и имовине, безбедности зграде правосудног 

органа, реду и миру и несметаном спровођењу службених радњи у згради правосудног 

органа.  

 

Међутим, по оцени Комисије, а насупрот тврђењу судије против које се води 

дисциплински поступак, чињеница да правосудни стражари нису овлашћени да по службеној 

дужности воде евиденцију долазака и одлазака с посла судија у том суду, не искључује 

могућност да исти поступају по наредби старешине правосудног органа, односно 

председника суда, и да изврше евидентирање тих података, с обзиром да су им такви подаци, 

по природи ствари, познати. У конкретном случају председник суда је, користећи своја 

овлашћења из Судског пословника и дужност да се стара о благовременом раду и пословању 

суда, издао наредбу правосудној стражи, иста је прибавила тражене податке евидентирањем 

термина доласка на посао, излазака с посла у току радног времена и одлазака с посла за 

судију за коју су ти подаци тражени, сачинила је и оверила записнике које је, као прилог 

одговарајућем допису, доставила председнику суда из кога се јасно види да је евиденција 

вођена за судију АА, па Комисија не прихвата изјашњење судије у делу да се не може 

утврдити на кога се записници односе, као и у делу да су унети нетачни подаци, јер судија 

ничим није учинила вероватним да су стражари, поштујући наредбу председника суда, 

уносили неистините податке на штету управо поменуте судије. Осим тога, подаци који су 

унети у наведене записнике су резултат тимског рада, јер сваки од њих садржи потпис 

најмање два судска стражара, па је оспоравање тачности података од стране судије против 

које се води дисциплински поступак, произвољно и ничим аргументовано.  
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  С обзиром да је председник суда на две седнице свих судија које су одржане у 

временском размаку од шест месеци упозорио све присутне судије да су дужни да поштују 

радно време, а на задњој седници је утврдио и толеранцију радног времена за судије, 

Дисциплинска комисија није прихватила изјашњење судије против које се води 

дисциплински поступак ни у делу да није била упозорена да је дужна да поштује радно време. 

Иако судија АА није присуствовала седници свих судија одржаној у марту 2017.године, што 

је видљиво из записника са те седнице, иста је очигледно упозната са садржином записника, а 

осим тога, била је присутна на седници свих судија одржаној дана 12.09.2017.године, када је 

председник суда конкретизовао да неће убудуће толерисати учестало и драстично 

непоштовање радног времена, односно долазак на посао после 8,00 часова или одлазак са 

посла пре 14,30 часова.  

 

  Из наведених записника правосудне страже уочљиво је да је вођена евиденција 

за судију АА пет радних дана недељно, те да је за октобар месец у питању 21 радни дан, за 

новембар 22 радна дана, а за децембар 19 радних дана у којима је окривљена долазила на 

посао, при чему ни Дисциплински тужилац није тврдио да судија уопште није долазила на 

посао одређених радних дана. У октобру месецу судија против које се води дисциплински 

поступак је шест радних дана радила око 2 сата или мање (дана 9.10.2017.године само један 

сат), пет радних дана је на послу провела око 3 сата, осталих радних дана око 4 сата, а никада 

после 13,00 часова се није налазила у суду, јер је углавном после 12,30 часова излазила и до 

краја радног времена се није враћала на посао (изузев дана 30.10. када се на послу задржала 

до 13,25 часова). У новембру месецу судија је четири радна дана радила краће око 2 сата и 

краће (дана 10.11. нешто дуже од 1 сата), десет радних дана је радила око 3 сата дневно, а у 

осталим данима око 4 сата (једино је дана 30.11. у суду остала до 14,00 часова). У децембру 

месецу је судија углавном око 12,00 часова излазила с посла и два радна дана је радила око 2 

сата дневно (6.12. и 13.12.2017.године), 13 радних дана се задржала на послу око 3 сата, а 

четири радна дана око 4 сата. 

 

  Имајући у виду утврђено чињенично стање, које је детаљно садржано у изреци 

решења, Дисциплинска комисија налази да је у питању учестало и драстично непоштовање 

радног времена које представља објективно биће предметног дисциплинског прекршаја.  

 

  Наиме, Законом о судијама у члану 90 је дат каталог дисциплинских прекршаја 

и, између осталих, у алинеји 10 непоштовање радног времена, а у алинеји 6 учестало 

кашњење на заказана рочишта или претресе. Дакле, законодавац је приликом прописивања 

дисциплинских прекршаја направио разлику између понашања судије везано за сам поступак 

суђења од понашања судије у другим сегментима вршења судијске функције.  

 

  Приликом одлучивања да ли у радњама судије који не поштује радно време 

одређено од стране председника Врховног касационог суда има елемената дисциплинског 

прекршаја, односно несавесног обављања судијске функције као општег елемента бића сваког 

дисциплинског прекршаја, нужно је поћи од природе саме судијске функције која се 

суштински разликује од послова које обавља судско особље. Судијска функција, осим 

послова суђења, доношења одлуке, подразумева и израду одлуке, припрему предмета за 

суђење, стално усавршавање проучавањем судске праксе и других извора права. Израђивање 

отправка одлуке је креативан мисаони процес где судијска функција залази у домен 
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уметничког изражавања, зашта је свакако потребна и инспирација и не може се омеђити 

стриктним просторним, ни временским ограничењима. То су за све судије опште познате 

чињенице, које, између осталог, судијску функцију чине специфичном, па се савесност при 

вршењу те функције не може посматрати употребом истих параметара који служе за оцену 

савесности вршења неке друге функције.  

 

  Међутим, при оцени да ли је судија извршила предметни дисциплински 

прекршај, Комисија је пошла од тога да је законодавац прописао непоштовање радног 

времена као дисциплински прекршај за судије и председнике судова, па циљно тумачење 

овакве одредбе указује да судије немају неограничену „самовољу“ у вршењу судијске 

функције јер имају одређене обавезе и ограничења како према странкама, тако и осталим 

запосленима у суду која се, између осталог, изражавају и кроз поштовање радног времена.  

 

С тим у вези, треба имати у виду одредбе Закона о парничном поступку и то 

члана 149, која прописује да када је поступак у току, дозволу странкама и њиховим 

пуномоћницима да прегледају, фотокопирају, фотографишу и преписују списе или дозволу 

другим лицима која имају оправдан интерес, даје поступајући судија. Такође, одредбом члана 

98 Судског пословника је прописано да странке могу да прегледају, фотокопирају и препишу 

списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, 

уколико би се тиме ометала припрема суђења. Остале одредбе Судског пословника, примера 

ради, обавезују председника суда да прими странку и ван одређеног термина пријема, 

уколико би истој био отежан поновни долазак у суд због удаљености и других разлога, из 

чега се може закључити да пословник уважава права странака и води рачуна да им олакша 

приступ суду.  

 

Дакле, када се доведу у везу све поменуте одредбе Судског пословника које 

обавезују сваког судију и одредбе процесног закона, очигледно је да судија мора бити 

присутан на радном месту у примереном трајању и након што је завршено суђење и у данима 

када рочишта нису заказана, како би био доступан странкама и другим лицима, одређеним 

законом, примера ради, ради давања дозволе да разгледају списе предмета и слично, као и 

запосленима у суду у случају хитног изношења поднесака и друго.  

 

Када се доведу у везу специфичност вршења судијске функције, која се не 

завршава протеком радног времена, већ по природи ствари подразумева рад код куће и 

викендом, са једне стране, са обавезама судије које исти има према странкама и судском 

особљу, па и према осталим колегама, јер је непримерено да се драстично не поштује радно 

време у ситуацији када остале колеге то чине, са друге стране, Комисија је уверења да је 

поступајући на описани начин, у дужем временском периоду, у трајању од три месеца, 

свакодневно, проводећи на радном месту само по неколико сати и напуштањем радног места 

углавном око 12,00 часова, у ситуацији када су смештајни капацитети у суду добри јер судија 

располаже судницом и кабинетом, судија против које се води дисциплински поступак 

несавесно вршила судијску функција и тиме остварила елементе предметног дисциплинског 

прекршаја, јер је у питању драстично непоштовање радног времена.  

 

  Стоји чињеница да евиденција долазака и одлазака спосла за остале судије није 

вођена на начин како је то учињено за судију против које се води дисциплински  поступак, 

међутим, по оцени Комисије, не ради се о дискриминацији, нашта указује судија против које 
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се води дисциплински поступак у свом писаном и усменом изјашњењу, јер је судија била 

упозорена на исти начин као и све остале судије да је дужна да поштује радно време, потом је 

била упозната са толеранцијом коју је председник суда дозволио по питању дужине радног 

времена, почетка и завршетка радног времена, председник суда се изјаснио да су остале 

судије углавном поштовале радно време, тако да се не може говорити о неједнаком 

поступању према свима, већ о неједнаком поступању судија према наредби председника суда, 

који је, као лице које руководи судском управом, овлашћен да предузме потребне радње ради 

обезбеђења услова за правилан и благовремен рад и пословање суда. Оцењена је као 

паушална тврдња судије да је председник имао „нешто лично“ против ње, јер ничим није 

поткрепљена, примера ради судија не указује на мобинг, нити је затражила судску заштиту у 

том правцу, а стање у списима предмета не даје основ за овакав закључак.  

 

  По оцени Комисије, судија је била свесна да је дужна да поштује радно време и 

да избегава учестало и драстично непоштовање радног времена, свесно и вољно, без икаквог 

оправдања се задржавала на послу врло кратко време, нарушавајући при томе ауторитет 

председника суда који је упозорио све судије да се такво понашање неће толерисати, на који 

начин је остварила елементе субјективног бића предметног дисциплинског прекршаја.  

 

  Дисциплинска комисија је имала у виду да упозоравање и настојање 

председника суда да организује коректно поштовање радног времена за све судије 

подједнако, нису постигли очекивани ефекат, па је вођење дисциплинског поступка, као и 

изрицање адекватне дисциплинске санкције према судији АА, нужно и оправдано.  

 

  Дисциплинска комисија је ценила изјашњење судије против које се води 

дисциплински поступак као порицање предметног дисциплинског прекршаја, али исто није 

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

демантовано је свим изведеним доказима.  

 

  Дисциплинска комисија је из изреке решења изоставила наводе Дисциплинског 

тужиоца, да је судија у наведеном периоду каснила на посао и одсуствовала у току радног 

времена дуже од прописане паузе, налазећи да су доласци судије око 8,00 часова са 

незнатним кашњењем у оквиру толеранције која је дата од стране председника суда и не 

представљају драстично непоштовање радног времена, као и изласци судије у току радног 

времена који су трајали од 30 минута до један сат. Комисија је такође у изреци решења 

изоставила делове диспозитива предлога за вођењем дисциплинског поступка који се односе 

на наредбу председника Врховног касационог суда и рад суда после радног времена, будући 

да се у изостављеним ставовима наредба не односи на околности конкретног случаја.  

 

Осим тога, Комисија још једном указује да овом питању треба опрезно 

приступити због специфичности судијске функције и одлуку донети узимањем у обзир свих 

околности конкретног случаја, те да свако непоштовање радног времена изражено у бројкама 

не може представљати објективно биће предметног дисциплинског прекршаја, већ је 

неопходно и да непоштовање радног времена представља облик несавесног вршења судијске 

функције, што је у конкретном случају доказано, будући да судија већи део радног времена, 

током великог броја радних дана, у континуитету, није била доступна странкама, ни особљу у 

суду, а зашта није имала никаквог оправдања.  
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  Дисциплинска комисија је имала у виду извештај о раду судије против које се 

води дисциплински поступак и осталих судија у парничном одељењу Основног суда у ..., али 

налази да исти нису од утицаја на другачију одлуку Комисије, јер се из поменутих извештаја 

види да судија није задужена великим бројем предмета у раду, да прилив предмета није 

велик, као и да се на нивоу суда не решава већи број предмета, што говори о малој 

оптерећености судија тог суда (примера ради у 2017.години судија је мериторно решила само 

89 предмета, односно око 8 предмета месечно), тако да се и наводи из изјашњења судије 

против које се води дисциплински поступак да је радила по 12 сати дневно и долазила након 

радног времена и викендом, када није имао ко да евидентира доласке, не могу прихватити јер 

нису убедљиви, демантовани су поменутим извештајима и очигледно управљени на 

избегавање и умањење дисциплинске одговорности.  

 

  Дисциплинска комисија је извела и друге доказе, али исте није посебно ценила, 

нити образлагала, јер су ирелевантни за одлуку Комисије.   

 

  Приликом доношења одлуке о врсти и висини дисциплинске санкције, 

Комисија је као олакшавајуће околности судији ценила да се први пут јавља пред 

дисциплинским органима, па како отежавајућих околности није било, налази да   је 

дисциплинска санкција у виду јавне опомене адекватна тежини дисциплинског прекршаја и 

истом ће се у свему постићи сврха дисциплинске санкције и деловати на судију да убудуће 

савесно врши своју судијску функцију.  

 

  Са наведених разлога, на основу члана 34 став 1 тачка 2 Правилника о поступку 

за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова, одлучено је као у 

изреци решења.  

 

 

          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.  

 

Д-на:  

 - Дисциплинском тужиоцу,  

 - судији. 


