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Београд, 23.06.2022. гoдинe 

Број II-32/2022 

 

 

Поштовани колега Пешићу, 

 

Обавештавамо Вас да је решење Дисциплинске комисије број II-3-01/2022 од 23.05.2022. године 

постало правноснажно, обзиром да на исто нисте изјавили жалбу. Предметно решење је дана 

03.06.2022. године уручено Вама као и Вашем пуномоћнику путем мејла и истог дана је објављено 

на сајту Заједнице судије и контролора РСС. Обзиром на напред наведено констатујемо да је 

дисциплински поступак који је вођен против Вас и колега судија Бојана Стојковића и Марјана 

Голубовића завршен у целости. 

Дисцплински поступак против Вас и колега Бојана Стојковића и Марјана Голубовића обустављен 

је дана 09.07.2019. године обзиром да није било доказа за наводе који су презентовани у 

дисциплинској пријави. У том решењу је јасно наведено да „на основу увида у списе предмета и 

до сада изведених доказа, утврђено је да не постоје докази који указују да су пријављени учинили 

дисциплиснки прекршај који им је пријавом стављен на терет.“ 

Дакле, након обустављања дисциплинског поступка у недостатку доказа за наводе из пријаве, 

поступак се даље водио поводом Вашег захтева за накнаду трошкова дисциплинског поступка. 

Дана 25.02.2020. године првобитно је одбијен Ваш захтев за накнаду трошкова као неоснован, а 

на који сте Ви преко пуномоћника благовремено изјавили жалбу дана 11.05.2020. године. Како је 

другостепени орган, тачније Комисија за жалбе РСС у свом саставу тада имала као члана 

председника првостепеног органа, па због сукоба интереса није могла о истој да расправља све до 

смене тог и избора новог члана Комисије за жалбе РСС.  

Другостепена Комисија (Комисија за жалбе РСС у новом сазиву) дана 03.03.2022. године, дакле 

скоро две године од дана изјављивања Ваше жалбе, доноси Решење којим се Ваша жалба усваја и 

решење првостепеног органа укида и враћа на поновно одлучивање. 

Дисциплинска комисија ЗСиК РСС у новом сазиву дана 23.05.2022. године делимично усваја Ваш 

захтев за накнаду трошкова поступка. 

ЗСиК РСС сматра да је предметни поступак у потпуности решен, јер као што смо напред навели 

на Решење Дисциплинске комисије ЗСиК РСС број II-3-01/2022 од 23.05.2022. године нисте 

изјавили жалбу у законом предвиђеном року. 

Очигледно је да је целокупан поступак дуго трајао што је последица свега напред наведеног али и 

чињеница да је након обустављања дисциплинског поступка против Вас и колега Бојана 

Стојковића и Марјана Голубовића, поступак настављен у погледу Вашег захтева за накнаду 

трошкова и да је дуго чекана одлука другостепене комисије. 

Сви чланови УО ЗСиК РСС који је конституисан дана 31.05.2021. године, а који су били присутни 

на седници УО ЗСиК РСС која је одржана дана 14.05.2022. године, на којој сте и Ви били присутни, 

изразили су спремност да се након завршетка предметног поступка као извршни орган ЗСиК РСС 

огласимо и упутимо јавно извињење у име ЗСиК РСС због чињенице да је сам поступак трајао по 
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нашем мишљењу предуго и на основу донетих одлука неоправдано. На дужину поступка УО ЗСиК 

РСС у овом сазиву, није могао утицати. Могли смо само путем ургенција према Комисији за жалбе 

РСС да покушамо да убрзамо поступак, што смо и учинили у више  наврата.  

Такође, наше извињење је упућено Вама и због свих евентуалних последица које је овај поступак 

по Вас имао. Свесни смо да је сам поступак имао утицаја пре свега на приватан живот Вас и Ваших 

колега и надамо се да ћемо овим дописом макар мало ублажити последице које су настале или су 

могле настати а све услед навода из поднете дисциплинске пријаве. 

 

С уважавањем, 

УО ЗСиК РСС 

 

 
 


