Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЈ1АЦ
Датум: 22.09.2014. године
Б е о гр а д

Бр<

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
за период од 01.01. до 30.06.2014. године

Дисциплинском тужиоцу Високог савета судства је у наведеном периоду
достављено 493 дисциплинских пријава.
Од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године Дисциплинској комисији Високог
савета судства поднето је 30 дисциплинских предлога за вођење дисциплинских
поступака по поднетим дисциплинским пријавама, које су од стране Дисциплинског
тужиоца оцењене основаним. Од наведеног броја дисциплинских пријава
достављених у овом периоду основаним је оцењено још 6 дисциплинских пријава а
дисциплински предпози за вођење дисциплинског поступка по овим пријавама
достављени су Дисциплинској комисији у јулу и августу месецу 2014. године.
Осим предмета у којима се чека достављање тражених доказа за оцену
основаности дисциплинске пријаве, остале дисциплинске пријаве оцењене су као
неосноване и исте су одбачене, а у већини предмета одпуке о одбачају дисциплинске
пријаве експедоване су подносиоцима дисциплинских пријава а у преосталим
предметима израда обавештења подносиоцима дисциплинских пријава је у току.
Дисциплински предлози за вођење дисциплинског поступка поднети су по
дисциплинским пријавама председника Врховног касационог суда, председника
судова, адвоката, странака учесника судских поступака, државних органа и спортског
клуба.

ПОДНЕТИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕДЛОЗИ
ДИСЦИПЛИНСКОЈ КОМИСИЈИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСГВА

116-04-00100/201405
24.02.2014.

Решењем Д К од
22.05.2014. оглашен
о д го во р н и м за
д исциплински

судија Основног
суда у Ивањици

прекрш ај
неоправдано
незаказивање
рочишта или
претреса из чл. 90
став 1 алинеја 5
Закона о судијама.
Санкција: ум ањ ењ е
плате 20% 2 месеца
-решења експедована
16.06.2014.
ЖАЛБА судије
примљ ена
21.07.2014.
ПОСЛАТО ВСС-у
28.08.2014. ради ^
одлуке по ж алби

п,

116-04-00139/201405
10.03.2014.

судија Вишег
судау
Прокупљу

-решења
експедована
16.06.2014.

Решењем Д К од
22.05.2014. године
усвојен предлог и
судија оглашен
о д го ворн им за
дисциплинске
прекрш аје
неоправдано
незаказивање
рочишта или
претреса и
неоправдно
одуговлачење
поступка из чл. 90
став 1 алинеја 5 и 7
Закона о судијама.
Санкција: јавна
опом ена

ЖАЛБА
Д исциплинског
тужиоца примљ ена и
експедована судији
дана 24.06.2014.
Поновљена достава
решења судији:
30.06.2014. и
22.07.2014.
-11.08.2014. жалба
судије
ПОСЛАТО ВСС-у
28.08.2014. ради
донош ењ а одлуке
по ж албам а
116-04-00185/201405
21.03.2014.

116-04-00186/201405
21.03.2014.

судија Основног
суд ау
Крушевцу

судија
П рекрш ајног
суда у Чачку

Боривој Пап
Заменик ДТ
Бр. 116-0400221/2013-03
од 19.03.2014.
предат
21.03.2014.
неоправдано
одуговлачење
поступка из чл.
90 став 1
алинеја 7
Закона о
судијама

Боривој Пап
заменик ДТ
Бр. 116-0400004/2014-03
Дисциплински
прекршај
кршење
одредаба
Етичког

-Седница Д К ван
дисциплинског
рочишта
01.04.2014.
-01.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-како није било
доказа о уручењу
поновљена достава
29.04.2014.
-судији уручен
предлог 05.05.2014.
-12.05.2014.
достављен
поднесак судије од
07.05.2014. са
прилозима.
-рочиште одређено
за 13.06.2014. у
10,00

На рочишту
одржаном
13.06.2014.
обустављен
д и сц и п л и н ски
поступак против
судије због
одустанка заменика
дисциплинског
тужиоца Боривоја
Папа од предлога за
вођење
дисциплинског
поступка. Жалба није
могла бити изјављена
од стране
Дисциплинског
тужиоца обзиром да
се заменик на
рочишту одрекао
права жалбе.

-Седница ДК ван
дисциплинског
рочишта
01.04.2014.

Решењем Д К од
13.06.2014. усвојен
предлог и судија
оглашен од говорним

-здружени списи ДК
бр. 116-0400168/2012-05
-01.04.2014.
експедован допис и

за дисциплински
прекршај кршење
одредаба Етичког
кодеска у већој мери
из чл. 90 став 1

кодеска у већој
мери из члана
90 став 1
алинеја 18
Закона о
судијама у вези
члана 4 Етичког
кодекса

предлог судији
-15.04.2014.
достављено
изјаш њ ењ е судије
од 10.04.2014.
-рочиште одређено
за 22.05.2014. у
12,00

28.04.2014.
експедовани
позиви, изјашњење
и д опис
Прекрш ајном суду у
Чачку
07.05.2014.
достављен
поднесак
Прекрш ајног суда у
Чачку са прилогом
од 30.04.2014.
-рочиште
22.05.2014.
одржано, следеће
одређено за
13.06.2014. у 12,00
-30.05.2014.

алинеја 18 Закона о
судијама.
С анкција: уллањење
плате у износу од
20% за пе ри од од 4
месеца.
Решење од
13.06.2014
достављено судији
преко
председника суда.
Д исциплински
тужилац није изјавио
жалбу.
Судији
». , преко суда
уручено решење
11.09.2014.

достављен
поднесак ДТ са
прилогом
116-04-00224/201405

судија Основног
суда у Лесковцу

-решења
експедована
16.06.2014.
Решење ДК и ВСС
дописом од
26.08.2014.
достављено
Председнику ОС
Лесковац ради
извршења санкције.

Решењем Д К од
22.05.2014. оглашена
од говорном за
дисциплински
прекршај
неоправдано
кашњење у изради
одлука из чл. 90 став
1 алинеја 3 Закона о
судијама.
Санкција: ум ањ ењ е
плате 20% 3 ллесеца.
ЖА/1БА
Дисциплинског
тужиоца примљена и
експедована судији
дана 24.06.2014.

г
116-04-00233/201405
08.04.2014.

судија Основног
суда у Лесковцу

Мирјана Илић
Бр. 116-0400148/2014-03
од 31.03.2014.
Тежак
дисциплински
прекршај из чл.
90 став 2 у вези
става 1 алинеја
3 Закона о
судијама

-Седница Д К ван
д исциплинског
рочишта од
15.04.2014.
-16.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-07.05.2014.
достављено
изјаш њ ењ е судије
од 30.04.2014.
-08.05.2014.
експедовани
позиви и
изјаш њ ењ еД Т и
судији
-рочиште од
15.05.2014. у 11,00
одрж ано и
објављ ено у 13,00

г

Решењелд Високи
савет судства 116-04518/2014-01 од
22.07.2014. одбијене
ж албе судије и
Д и сц и п л и н ско г
туж и оц а као
неосноване и
потврђено реш ењ е
Д и сц ипли нске
ко м и си је од
22.05.2014.
а/а 18.09.2014.
Решењем ДК од
15.05.2014. усвојен
предлог и судија
оглашена
одговорном за
дисциплински
прекршај
неоправдано
кашњење у изради
одлука из чл. 90 став
1 алинеја 3 Закона о
судијама.
Санкција: умањ ењ е
плате 20% 4 месеца.
Жалба ДТ од
02.06.2014. године
Решење о исправци
од 22.05.2014.
експедовано
16.06.2014.
Решењем Високи
савет судства 116-04517/2014-01 од
22.07.2014. усвојена
жалба
Дисциплинског
туж иоца и
преиначено реш ењ е
Дисциплинске
ком исије од
15.05.2014.
Судија оглашена

одговорнолл за
теж ак д исц и пли нски
прекрш ај из члана 90
став 2 Закона о
судијалла, у вези
члана 90 став 1
алинеја 3 Закона о
судијама.

116-04-00234/201405
08.04.2014.

судија Основног
суда у
Пожаревцу

М ирјана Илић
Бр. 116-0400146/2014-03
31.03.2014.
Неоправдано
каш њ ењ еу
изради одлука
из члана 90
став 1 алинеја
Закона о
судијама

-Седница ДК ван
дисциплинског
рочишта
15.04.2014.
-16.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-судија примила
предлог 23.04.2014.
-заказано рочиште
за 22.05.2014. у
13,00
-изјашњењ е судије
од 08.05.2014.
-рочиште од
22.05.2014. није
одржано због
недостатка
процесних
претпоставки. Ново
одређено за
13.06.2014. у 13,00
-28.05.2014. судија
доставила поднесак
-рочиште није
одржано ново
одређено за
04.07.2014. у 13,00
Експедован позив
пуном оћнику
судије

04.09.2014. предлог
за разрешење од
03.09.2014. и списи
достављени ВСС-у
Решењем Д К од
04.07.2014. ОДБИЈЕН
предлог за вођење
дисциплинског
поступка.
Није било жалбе.

116-04-00266/201405
15.04.2014.

судија Основног
суда у
Крагујевцу

Драгана
Миросављевић
заменик ДТ
Бр.
116-0400132/2014-03
од 03.04.2014.
предат
11.04.2014.
Тежак
дисциплински
прекршај из чл.
90 став 2 у вези
става 1 алинеја
3
Закона
о
судијама

-Седница Д К ван
д исциплинског
рочишта
25.04.2014.
-28.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-судија примила
предлог 03.05.2014.
-рочиште одређено
за 13.06.2014. у '

11,00
-рочиште није
одржано
-13.06.2014.
експедован позив
судији и допис
председнику ОС
Крагујевац_______

Жалба
Дисциплинског
тужиоца
04.09.2014. списи
достављени ВСС-у на
одлуку по жалби
ПРЕДЛОГ

116-04-00268/2014-

Мирјана Илић

-Седница Д К ван

05
15.04.2014.

Бр. 116-0400147/2014-03
од 01.04.2014.
предат
11.04.2014.

дисциплинског
рочишта
25.04.2014.

судија Основног
суда у Зајечару

Тежак
дисциплински
прекрш ај из чл.
90 став 2 у вези
чл. 90 став 1
алинеја 3
Закона о
судијама

Решењем ДК од
04.07.2014. године
усвојен предлог и
судија оглашена
од гб вор ном за
дисциплински
прекрш ај
неоправдано
кашњење у изради
одлука из чл. 90 став
1 алинеја 3 Закона о
судијама.

-28.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-судија примила
предлог 08.05.2014.
-изјашњење судије
од 14.05.2014. и
доставила
пуномоћје за
адвоката
из
-рочиште одређено
за 04.07.2014. у
10,00

-23.05.2014.
експедовани
позиви ДТ и судији
и изјашњење
-16.06.2014.

Санкција: умањење
плате 40% на годину
дана

Д исциплинске
ко м и си је за
разрешење судије од
03.09.2014.
-дана 09.09.2014.
предлог и предмет
достављени Високом
савету судства, ради
одлуке.
-19.09.2014.
пуномоћник судије
доставио поднесак

експедован позив
за пуном оћника
судије адв.
из
-08.07.2014.
потврда адвокатске
ко м ор е Зајечар
-25.07.2014.
извештај Основног
суда у Зајечару о
притужбама на рад
судије.
116-04-00269/2014-

М ирјана Илић

05
15.04.2014.

Бр. 116-0400144/2014-03
од 01.04.2014.

судија Основног
суда у Неготину

предат
11.04.2014.
неоправдано
кашњење у
изради одлука
из чл. 90 став 1
алинеја 3
Закона о
судијама

-Седница ДК ван
дисциплинског
рочишта
25.04.2014.
-28.04.2014.
експедован допис и
предлог судији
-13.05.2014.
вратило се
неуручено
-поновљ ена
достава 16.05.2014.
-16.06.2014.
поновљена достава
преко ОС Неготин
-10.07.2014.
изјашњ ење судије

-изјашњ ењ е судије
експедовано ДТ
Дисциплинско
рочиште заказано
за 03.09.2014. у
13,00 -поднесак судије од
24.07.2014.

Решењем
Д исциплинске
комисије о д
03.09.2014. оглаш ена
одговорнолл за
д исциплински
прекршај
неоправдано
кашњење у изради
одлука из члана 90
став 1 алинеја 3
Закона о судијама.
Санкција: ум а њ е њ е
плате 30% осалл
месеци
Чека се уручење
решења судији и
евентуална жалба

116-04-00270/201405
15.04.2014.

Драгана
Миросављевић
судија
Основног суда у Заменик ДТ
Бр. 116-04Крагујевцу
00212/2014-03
од 03.04.2014.
предат
11.04.2014.
Неоправдано
каш њ ењ еу
изради одлука
из члана 90
став 1 алинеја
3 Закона о
судијама

-Седница ДК ван
дисциплинског
рочишта
25.04.2014. године
-28.04.2014.
експедован д опис и
предлог судији
-судија прим ио
предлог 30.04.2014.
-изјашњење судије
од 07.05.2014.
достављено Д К
14.05.2014.
-заказано рочиште
за 04.07.2014. у
11,00
-22.05.2014.
експедовани
позиви и

Решењем Д К од
04.07.2014. године
усвоје пр ед л ог и
судија оглаш ен
о д го в о р н и м за
д исц и пл и нски
прекрш ај
неоправдано
кашњење у изради
одлука из чл. 90 став
1 алинеја 3 Закона о
судијама.
Санкција: уллањење
плате 20% 3 месеца

Није било жалби.

изјашњење судије
116-04-00387/201405
27.05.2014.

судија Основног
с уд а у
Смедереву

Драгана
М иросављ евић
Заменик ДТ
Бр. 116-0400556/2013-03
од 26.05.2014.
Неоправдано
незаказивање
претреса и
неоправдано
одуговлачење
поступка из
члана 90 став 1
алинеја 5 и 7
Закона о
судијама

ДТ
-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован д опис и
предлог судији

Решењем
Д исциплинске
комисије од
26.08.2014. оглашена
од го ворн ом за
д исциплински
преркшај
неоправдано
одуговлачење
поступка из члана 90
став 1 алинеја 7
Закона о судијама.
Санкција: јавна
опомена.
Чека се повратница за
судију и евентуална
жалба судије.
Д исциплински
тужилац није у
могућности да изјави
жалбу јер је заменик
дисциплинског
тужиоца Боривој Пап
предложио изрицање
авне опомене.

116-04-00389/201405
28.05.2014.

116-04-00392/201405
28.05.2014.

гпчг

Драгана
, судија Миросављевић
Основног суда у , заменик ДТ
Бр. 116-04Смедереву
00298/2014-03
од 26.05.2014.
предато
27.05.2014.
Неоправдано
незаказивање
претреса и
неоправдано
одуговлачење
поступка из
члана 90 став 1
алинеја 5 и 7
Закона о
судијама

Драгана
Миросављевић
судија Основног , зам еник ДТ
Бр. 116-04суда у Ваљеву
00117/2014-03
и 116-0400206/2014-03
Тежак
д исциплински
прекрш ај из
члана 90 став 2
у вези става 1
алинеја 5 и 7
Закона о
судијама

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован д опис
предлог судији
Дисциплинско
рочиште заказано
за 26.08.2014. у
09,30

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован д опис и
предлог судији
Дисциплинско
рочиште заказано
за 21.07.2014. у
10.00 - неодражано
Дисциплинско
рочиште заказано
за 26.08.2014. у
12.00

Дисциплинско
рочиште заказано
за 01.10.2014. у
11,00

Решењем
Д исциплинске
комисије од
08.09.2014. године
усвојен предлог за
вођење
д исц и пли нског
поступка, судија
I оглашен одговорним
за д исциплински
прекршај
неоправдано
незаказивањ е
претреса и
неоправдано
одуговлачење
поступка из члана 90
став 1 алинеја 5 и 7
Закона о судијама
Санкција: ја вн а
опомена.
Одлука К о м и си је још
није достављ ена
Д и сц и п л и н ско м
туж иоцу

116-04-00418/2014
05
06.06.2014.

судија
Апелационог
суда у Новом
Саду

Драгана
Миросављевић
, залленик ДТ
Бр. 116-0400179/2014-03
од 05.06.2014.
Тежак
дисциплински
прекршај из
члана 90 став 2
у вези става 1
алинеја 3
Закона о
судијама

116-04-00419/2014-

Слободанка

05
06.06.2014.

Гутовић,
зам еник ДТ
Бр. 116-0400199/2014-03

судија Вишег
суда у Београду

од 05.06.2014.
Тежак
дисциплински

116-04-00420/201405
06.06.2014.

судија О сновног
суда у Врш цу

прекрш ај из
члана 90 став 2
у вези става 1
алинеја 3
Закона о
судијама
Слободанка
Гутовић,
зам еник ДТ
Бр. 116-0400036/2014-03
од 05.06.2014.
Очигледно
некоректно
поступање
према
учесницим а у

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован допис и
предлог судији

Решењем
Дисциплинске
комисије од
21.07.2014. године
одбијен предл ог за
вођење
дисциплинског
поступка.
Високи савет судства
бр. 119-0400147/2014-01 од
24.06.2014. године
д онео од луку о
престанку судијске
ф ункције на лични
захтев судије

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован допис и
предлог судији
Дисциплинско
рочиште заказано
за 18.09.2014. у
12,00

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован допис и
предлогсудији.
-Поднесак
браниоца судије од
08.07.2014.
(изјашњење и

На дисциплинском
рочишту 18.09.2014.
године објављена
одлука и судија
оглашена одговорном
за тежак
дисциплински
прекршај (код
председника
Дисциплинске
комисије је предмет
ради израде
предлога ВСС-у за
разрешење судије)

судским
поступцима и
запосленима у
суду из члана
90 став 1
алинеја 9
Закона о
судијама

пуном оћје),
експедовано
Д исциплинском
туж и о ц у 09.07.2014
Д исциплинско
рочиште заказано
за 21.07.2014. у
11.00 - неодржано.
Д исциплинско
рочиште заказано
за 03.09.2014. у
12.00 Д исциплинско
рочиште заказано
за 10.10.2014.

Слободанка

116-04-00424/201405
10.06.2014.

судија Основног
суда у Л озници

Гутовић,
заменик ДТ
Бр. 116-0400274/2014-03
Очигледно
некоректно
поступање

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован допис и
предлог судији

према
учесницима у
судским
поступцима и
запосленима у
суду из члана
90 став 1
алинеја 9
Закона о
судијама
Спободанка

116-04-00426/201405
10.06.2014.

судија Виш ег
суда у
Прокупљ у

Гутовић,
зам е ни к ДТ
Бр. 116-0400152/2014-03
Неопрвдано
каш њ ењ е у
изради одлука
из члана 90
став 1 алинеја

Решењем
Д исциплинске
ком исије од
21.07.2014. године
одбијен предлог за
вођење
д исциплинског
поступка због
застарелости на
основу члана 94 став
4 Закона о судијама

-13.06.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта
16.06.2014.
експедован допис и
предлог судији
-22.07.2014.
поновљена достава
предлога и дописа.

Решењем
Дисциплинске
ком исије од
08.09.2014. године
одбијен предлог за
вођење
дисциплинског
поступка.
О бзиром да је од
поднош ењ а

3 Закона о
судијама

-11.08.2014.
поднесак судије

д и с ц и п л и н с ко г
предлога д о
објављ ивањ а одлуке
Д и сц и п л и н ске
ко м и си је наступила
застарелост вођења
д и сц и п л и н ско г
поступка за
каш њ ењ е у изради
судске о д л уке у три
предмета а став
Д и сц и п л и н ске
ко м и си је је да судија
не м о ж е одговарати
за д и сц и п л и н ски
прекрш ај каш њ ењ е у
изради о д л уке само
у једнолл пр едм ету за
ко ]и није наступила
застарелост вођења
д и сц и пл и н ско г
поступка.

116-04-439/2014-05
17.06.2014.
судија Основног
суд а у
Круш евцу

Боривој Пап,
залленик ДТ
број 116-04115/2014-03
Неоправдано
одуговлачење
поступка из
члана 90 став 1
алинеја 7
Закона о
судијалла

04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.

На дисциплинсколл
рочишту 18.09.2014.
објављена одлука у
т о к у је израда

07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији

пислленог отправка
одлуке. Изречена
санкција јавна
ополлена.

Изјашњење судије
од 17.07.2014.
Дисциплинско
рочиште заказано
за 18.09.2014. у
10,00

116-04-440/2014-05
17.06.2014.
судија О сновног
суда у Среллској
М и тр о в и ц и

Драгана
М иросавл.евић
, залленик ДТ
број 116-04217/2014-03
Тежак
дисц.прекрш ај
из члана 90
став 2 Закона о

04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
Дисциплинско

судиЈама,у
вези члана 90
став 1 алинеја
3 Закона о
судијама

116-04-441/2014-05
17.06.2014.

судија
Вишег суда у
Београду

Боривој Пап,
заменик ДТ
број 116-04324/2014-03
Тежак
дисц.прекршај
из члана 90
став 2 Закона о
судијама,у
вези
дисц.прекршај
а давање
коментара о
судским
одлукама,
поступцима

рочиш те заказано
за 26.08.2014. у
13.00
Д исциплинско
рочиш те заказано
за 01.10.2014. у
13.00
21.07.2014.
Седница ван
д исциплинског
рочишта.
21.07.2014.
експедован допис и
предлог судији.
-31.07.2014.
изјаш њ ењ е судије
на предлог.
РОЧИШТЕ заказано
за 10.10.2014. у
13,00

или
предметима у
средствима
јавног
информисања
на начин
супротан
Закону и
Судском
пословнику из
члана 90 став 1
алинеја 13
Закона о
судијама
алинеја 7
Закона о
суд иј ама_______
116-04-472/2014-05
25.06.2014.
судиЈа
Апелационог
суда у Београду

Тежак
д исц.прекрш ај
из чл.90 ст.2
Закона о
судијама у вези
д исц .прекрш ај

04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и

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

предлог судији.
Поновљена достава
22.07.2014.
Дисциплинско
рочиште заказано
за 18.09.2014. у
11,00

-дисциплинска
расправа заказана
за 17.10.2014. у

11,00
Тежак
дисц.прекршај

116-04-485/2014-05
27.06.2014.
судија Основног
суда у Старој
Пазови

из члана 90
став 2 Закона о
судијама у вези
члана 90 став 1
алинеја 3
Закона о
судијама

04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
-24.07.2014.
изјашњење судије,
пуномоћје
адв.
■и
мишљење
председника
Основног суда
Стара Пазова о раду
судије /'

Дисциплинско
рочиште заказано
за 01.10.2014. у
12,00

116-04-486/2014-05
27.06.2014.

судија Основног
суда у Врању

Заменик
дисциплинског
тужиоца
Драгана
Миросављ евић
Д исц. прекрш ај
Неоправдано
каш њ ењ е у
изради одлуке
из члана 90
став 1 алинеја
3 Закона о

04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
-дисциплинско
рочиште
08.09.2014.

Решењем
Дисциплинске
комисије од
08.09.2014. године
ОДБИЈЕН предлог за
вођење
дисциплинског
поступка, јер је
утврђено кашњење
са м о ује д н о м
предмету а пријава се
односила на

судијама

кашњење и у
предметима за ко јеје
наступила
застарелост вођења
дисциплинског
поступка пре
достављања
дисциплинске
пријаве.

116-04-487/2014-05
27.06.2014.

-

с у д

и Ј а

Основног суда у
Руми

Тежак
дисц.прекршај
из члана 90
став 2 Закона о
судијама у вези
члана 90 став 1
алинеја 3 и 7
Закона о
судијама

04.07.2014.
Седница ван
д исциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
Д исциплинско
рочиште заказано
за 10.10.2014. у
11,00

116-04-488/2014-05
27.06.2014.
судија О сновног
суда у Старој
Пазови

Тежак
дисц.прекршај

04.07.2014.
Седница ван

из члана 90
став 2 Закона о
судијама у вези
члана 90 став 1
алинеја 3
Закона о
судијама

дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
Дисциплинско
рочиште заказано
за 03.09.2014. у
11 00

, -

-24.07.2014.
поднесак судије
116-04-489/2014-05
27.06.2014.
судија О сновног
суда у Ваљеву

Тежак
дисц.прекрш ај
из члана 90
став 2 Закона о
судијама у вези
члана 90 став 1
алинеја 5 и 7
Закона о
судијама_______

04.07.2014.
Седница ван
д исциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији

Решењем
Дисциплинске
комисије од
03.09.2014. одбиЈ'ен
пр едл огза вођење
дисциплинског
поступка.
Високи савет судства
бр. 119-01-118/201401 од 17.06.2014.
године д онео одлуку
о престанку судиЈ’ске
ф ункције на лични
захтев судиј’е

СПОЈЕНА СУ ОБА
ПОСТУПКА И ВОДЕ СЕ
ЗАЈЕДНО

116-04-494/2014-05
30.06.2014.
судија
Апелациног
суда у Београду

Дисц.прекршај
неоправдано
кашњење у
изради одлука
из члана 90
став 1 алинеја
3 Закона о
судијама

04.07.2014.
Седница ван
д исциплинског
рочишта.
07.07.2014.
експедован допис и
предлог судији
-изјаш њ ењ е судије
од 28.07.2014.

116-04-497/2014-05
01.07.2014.
судија Основног
судау
Деспотовцу

Дисц.прекршај
из члана 90
став 1 алинеја
3 и 7 Закона о
судијама

Д исциплинско
рочиште заказано
за 01.10.2014. у
10,00
04.07.2014.
Седница ван
дисциплинског
рочишта.
07.07.2014.

Након више покушаја
уручен је предлог
судији.

експедован допис и
предлог судији
-дана 23.07.2014.
поновљена достава
предлога и диписа
-дана 08.08.2014.
поновљена достава
предлога и диписа
-дисциплинска
расправа заказана
за 22.10.2014. у
12.00

Указујем да наведени статистички подаци показују да је у првој половини ове
године поднет дупло већи број дисциплинских пријава у односу на претходну 2013.
годину у којој је Дисциплинском тужиоцу укупно досгављено 540 дисциплинских
пријава, да је закључно са данашњим даном од 01.01.2014. године Дисциплинском
тужиоцу достављено 643 дисциплинских пријава.
Највећи број дисциплинских пријава које су оцењене као основане поднет је
због кашњења у изради судских одлука, неоправданог незаказивања рочишта или
претреса.
Највећи број дисциплинских пријава поднет је против судија које поступају у
парничној материји а уочено је смањење броја дисциплинских пријава против

извршних судија а најмањи број дисциплинских пријава поднет је против судија које
поступају у кривичној материји. Није уочено активније учешће председника судова у
подношењу дисциплинских пријава у односу на претходну годину а у сарадњи са
05СЕ-ом Дисциплински тужилац одржава округле столове са председницима судова
са територија Апелационих судова у Републици Србији и презентује организацију и
досадашњи рад дисциплинских органа. Председницима судова се на овај начин
указује на права и обавезе из члана 52 Закона о уређењу судова које прописују
права и обавезе председника суда и одговорност за правилан и благовремен рад
суда, контроле законитости и правилности рада судија. 10. септембра 2014. године
одржан је округли сто са председницима судова са подручја Апелационог суда у
Нишу а дана 18. септембра 2014. године са судијама и председницима судова Новог
Пазара, Сјенице, Пријепоља, Прибоја, на коме су присуствовали сви позвани
председници судова и судије, а планирано је одржавање ових скупова у наредном
периоду и у осталим подручјима Апелационих судова.

ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ
ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА
МИРЈАНА

