Република Србија
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Број: 111-00-3/2012-01
Датум: 16.01.2012.
Београд
На основу члана 13. алинеја 28. а у вези са чланом 15. став 1. Закона о Високом
савету судства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет
судства на седници одржаноj 16. јануара 2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ
I
Дисциплинском тужиоцу умањује се прилив предмета за 50 % , на месечном
нивоу у суду у коме обавља судијску функцију.
II
Заменицима Дисциплинског тужиоца умањује се прилив предмета за 40 %, на
месечном нивоу у судовима у којима обављају судијску функцију.
III
Oва одлука доставиће се вршиоцима функције председника судова у којим
Дисциплински тужилац и заменици Дисциплинског тужиоца обављају судијску
функцију ради спровођења почев од 01. фебруара 2012. године.

Образложење
Одлуком Високог савета судства број: 119-01-818/2010-01 од 28. децембар 2010.
Мирјана Илић, судија Вишег суда у Београду именована је за Дисциплинског тужиоца, а
за заменике Дисциплинског тужиоца именовани су: Душанка Марјановић, судија
Управног суда, Зоран Хаџић, судија Апелационог суда у Крагујевцу и Дарко Тадић,
судија Основног суда у Новом Саду.

На основу извештаја који је Дисциплински тужилац поднела Високом савету
судства не седници одржаној 16. јануара 2012. године утврђено је да је у 2011. години
поднето 168 пријава ради утврђивања дисциплинске одговорности судија.
Одредбом члана 25. став 1. Закона о судијама прописано је да се од редоследа
пријема предмета може се одступити само због оправдане спречености судије, у складу
са Судским пословником.
Одредбом члана 54. Судског пословника прописано је да посебном одлуком
председника може се одступити од редоследа распоређивања предмета због оправдане
спречености судије да поступа (привремена спреченост за рад, одсуство у складу са
посебним прописима и сл.).
Имајући у виду велики број поднетих предлога за утврђивање дисциплинске
одговорности судија, као и велику оптерећеност Дисциплинског тужиоца и заменика
Дисциплинског тужиоца у суду у коме обављају судијску функцију, Високи савет
судства налази да је целисходно да се Дисциплинском тужиоцу и заменицима
Дисциплинсог тужиоца приликом расподеле предмета умањи прилив како би се
омогућило ефикасније поступање у дисциплинским поступцима због чега је одлучено
као у ставу првом и другом диспозитива одлуке.
У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву одлуке.
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