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ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА 
 

ДИСЦИПЛИНСКОМ ТУЖИОЦУ 

 

 

 

 

 
На основу члана 19. став 1. Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској 

одговорности судија, број 110-00-7/2010-01 од 24. септембра 2010. године, подносимо 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКУ ПРИЈАВУ 

 

 

 

 

против судије Првог основног суда у Београду Весне Филиповић, због тешког 

дисциплинског прекршаја, односно због учињених прекршаја из члана 90. став 1. Закона о 

судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009, 104/2009 и 101/2010) чиме је 

дошло до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у судство из става 2. истог 

члана. 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

 

На рочишту које је одржано 15.11.2012. године, пред Првим основним судом у Београду, 

које се води по приватној тужби Дулић Оливера, бившег министра животне средине и 

просторног планирања, против Топличког центра за демократију и људска права из 

Прокупља и Драгана Добрашиновића из Прокупља, за надокнаду штете због претрпљених 

душевних болова услед повреде части и угледа (75 П број 18257/2011), судија Весна 

Филиповић донела је решење којим се искључује јавност са расправе у току целог 

поступка.  

 

На самом почетку расправе, судија Весна Филиповић је констатовала да је расправа јавна 

и да поред тужиоца, његовог адвоката и туженог расправи присуствује 10 физичких лица. 

Након тога судија доноси и јавно објављује решење којим се искључује јавност са 

расправе у току целог поступка, наводећи да је "исто у интересу јавног реда, одржавања 

реда, ради обезбеђивања несметаног вођења расправе у смисли члана 308. Закона о 

парничном поступку."   
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Решење о искључењу јавности донето је иако никаквог нарушавања реда није било, нити 

је ко ометао расправу, која је била на самом почетку. У прилог томе говори и чињеница да 

Записник о главној расправи не садржи ни једну констатацију о нарушавању реда и 

ометању вођења расправе. Судија се чак није упустила ни у утрђивање идентитета 

присутних у судници, па је тим мање јасно из којих је разлога и на основу којих чињеница 

донела наведено решење. Да је којим случајем поступила супротно, судија је на брз и 

ефикасан начин могла да се увери да у судници нису присутни припадници хулиганских 

група, већ припадници невладиних организација ангажованих у борби против корупције, 

медија и државних институција. Рочишту су, у својству публике, до доношења решења о 

искључењу јавности присуствовала следећа лица: Драгомир Поп Митић, дипломирани 

правник, извршни директор Ужичког центра за људска права и демократију, Милан 

Аксентијевић, професор географије, извршни директор Топличког центра за демократију 

и људска права, Данило Милић, дипломирани правник, координатор Међународног 

центра Улоф Палме за Србију, Милорад Бјелетић, дипломирани правник, извршни 

директор Београдске отворене школе, Љубиша Михајловић, дипломирани економиста, 

шеф стручне службе Топличког управног округа, Дејан Добрашиновић, дипломирани 

правник, брат туженог, Соња Џинкић Јовановић, новинарка Танјуга, новинарка Бете чије 

нам име није познато и особа која се представила као приправница адвокатске канцеларије 

Ристић, која заступа тужиоца у овом предмету, чије нам име такође није познато. По 

доношењу решења поменута лица су без интервенције судске страже напустила судницу. 

 

Након изласка публике из суднице, судија Весна Филиповић је, без образложења, донела 

решење којим је одбила образложени предлог туженог да у складу са чланом 309. Закона о 

парничном поступку рочишту присуствују два лица по његовом избору – дипломирани 

правнци и експерти за област корупције, Драгомир Поп Митић и Милорад Бјелетић. На 

овај начин, судија је потврдила своју намеру да у потпуности одстрани јавност из овог 

веома осетљивог и у друштвеном смислу значајног поступка. 

 

Доносећи Решење о  искључењу јавности судија Весна Филиповић је у потпуности изашла 

у сусрет захтеву тужиоца који је преко свог пуномоћника, у поднеску који је у Првом 

основном суду у Београду примљен и заведен 26.10.2012. године, тражио од суда да 

донесе решење о искључењу јавности са главне расправе у току целог поступка и да на 

рошишту заказаном за 15.11.2012. године у судници буде присутна судска стража. Не 

упуштајући се у ничим утемељене наводе пуномоћника тужиоца, напомињемо да су у 

наведеном поднеску истинита само имена странака у поступку, а о озбиљности поднеска 

говори и чињеница да је чак и адреса тужиоца лажна (Немањина 11, Београд – адреса 

Владе Републике Србије). 

 

Насупрот тужиоцу, који је инсистирао на искључењу јавности у поступку, Коалиција за 

надзор јавних финансија, чији је члан тужени Топлички центар за демократију и људска 

права, је у два наврата (18.04. и 16.07.2012. године) позивала Републичког јавног тужиоца 

да упути одговарајућег представника да присуствује овом суђењу. Коалиција за надзор 

јавних финансија је у тексту "Дулић против јавности", објављеном 13.11.2012. године на 

сајту www.nadzor.org.rs, јавно предложила да суђење не само буде отворено за јавност, као 

што је и законом предвиђено, већ и да буде снимано, што би омогућило да се сачувају 

http://www.nadzor.org.rs/


3 

 

аутентични аудио и видео записи које ће специјални тужилац за организовани криминал 

моћи да користи приликом прикупљања доказног материјала за подизањe нове оптужнице 

против тужиоца у овом поступку. 

 

Јасни су били мотиви тужиоца, против којег је, подсећамо, од стране специјалног тужиоца 

за организовани криминал подигнута оптужница због кривичног дела злоупотребе 

службеног положаја за које је запрећена казна затвора до 12 година, а од стране Државне 

ревизорске институције поднета кривична пријава за исто дело, да у овом поступку 

покуша да издејствује искључење јавности. Нејасно је због чега је судија Весна 

Филиповић донела противзакониту и противуставну одлуку, чиме је грубо нарушила 

права тужених и углед судијске професије. 

 

Наведеним решењем о искључењу јавности са главне расправе у току целог поступка, 

судија Весна Филиповић, поступајући очигледно пристрасно, прекршила је: 

 

1. Члан 32. став 3. Устава Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 83/2006) – 

"Право на правично суђење", који гласи:  

 

 "Јавност се може искључити током читавог поступка који се води пред судом или у 

делу поступка, само ради заштите интереса националне безбедности, јавног реда и 

морала у демократском друштву, као и ради заштите интереса малолетника или 

приватности учесника у поступку, у складу са законом." 

 

2. Члан 142. Став 3. Устава Републике Србије – "Начела судства", који гласи: 

 

 "Расправљање пред судом је јавно и може се ограничити само у складу с Уставом." 

 

3. Члан 6. став 1. тачка 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода, која је на основу чланова  16. став 2. и 194. став 4. Устава Републике Србије 

део правног поретка Републике Србије, који гласи:  

 

 "Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о 

кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном 

року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда 

се изриче јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог или с дела суђења у 

интересу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском друштву, 

када то захтевају интереси малолетника или заштита приватног живота странака, или у 

мери која је, по мишљењу суда, нужно потребна у посебним околностима када би 

јавност могла да нашкоди интересима правде." 

 

4. Чланове 307. став 1, 308. и члан 310. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени 

гласник РС", бр. 125/2004 и 111/2009) који гласе:  
 

 "Главна расправа је јавна" (члан 307. став 1.); 

 "Суд може искључити јавност за целу главну расправу или један њен део, ако то 

захтевају интереси чувања службене, пословне или личне тајне, интереси јавног реда 
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или разлози морала. Суд може искључити јавност и кад се мерама за одржавање реда 

предвиђеним у закону не би могло обезбедити несметано одржавање расправе." (члан 

308.);                                                                              

 "Суд одлучује о искључењу јавности решењем које мора бити образложено и јавно 

објављено" (члан 310. став 1.). 

 

Наглашавамо да је Решење о искључењу јавности са главне расправе у току целог 

поступка донето иако ниједан од законом прописаних услова није био испуњен, нити је 

решење образложено како то налаже Закон о парничном поступку. 

 

У даљем току расправе, судија Весна Филиповић, није дозволила да тужилац одговори на 

низ питања туженог која су у вези са предметом спора и кључни су за његову одбрану. 

Судија Весна Филиповић је такође одбацила и све предлоге тужених да се изведу докази 

којима би се утврдило да ли је и због чега тужилац претрпео душевне болове, као и каква 

је њихова природа, које су манифестације и колики је њихов интензитет. Одбачен је и 

предлог за саслушање сведока из његовог најближег окружења, међу којима су Борис 

Тадић, бивши Председник Републике Србије и Мирко Цветковић, бивши Председник 

Владе Републике Србије, као и предлог за увид у здравствени картон тужиоца. Оно што 

представља додатни апсурд је решење којим се одбија предлог тужених за извођење 

доказа медицинским вештачењем као нерелевантан.  

 

Овакво поступање судије Весне Филиповић у директној је супротности са основним 

начелима парничног поступка. Чланом 7. став 2. Закона о парничном  поступку прописано 

је да суд утврђује чињенице од којих зависи одлука о основаности захтева искључиво на 

основу предложених и изведених доказа. Оправдано се поставља питање на чему ће суд 

засновати своју одлуку ако не дозвољава да се изведе ниједан доказ који предлажу 

тужени. При томе, тужилац није предложио ниједан доказ на основу кога би се утврдила 

оправданост његовог тужбеног захтева.  

 

Поступањем које је засновано на кршењу Устава Републике Србије, Европске конвенције 

за заштиту људских права и основних слобода и Закона о парничном поступку, судија 

Весна Филиповић је повредила начело непристрасности и очигледно грубо повредила 

права тужених у овом поступку, чиме је тешко нарушила углед и поверење јавности у 

судство. Ово је посебно значајно с обзиром на изражено интересовање јавности за исход 

овог суђења, а пре свега због околности да је тужилац у овом предмету бивши министар у 

Влади Републике Србије за кога постоји основана сумња да је починио тешка кривична 

дела са елементима корупције, на шта су тужени у овом поступку указивали и своје 

тврдње поткрепили материјалним доказима. 

 

Својим противзаконитим поступањем судија Весна Филиповић је учинила тежак 

дисциплински прекршај који представља основ за њено разрешење. 
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На основу изнетог 

 

 

ПРЕДЛАЖЕМО 

 

 

Да Дисциплински тужилац поднесе Дисциплинској комисији предлог за вођење 

дисциплинског поступка, да Дисциплинска комисија усвоји предлог за вођење 

дисциплинског поступка и у том поступку утврди одговорност судије Весне Филиповић за 

тежак дисциплински прекршај, да Дисциплинска комисија поднесе Високом савету 

судства предлог за разрешење судије Весне Филиповић и да Високи савет судства на 

основу утврђених чињеница у складу са Уставом Републике Србије, Законом о Високом 

савету судства и Законом о судијама разреши судију Весну Филиповић. 

 

 

Подносиоци дисциплинске пријаве 

 

1. Топлички центар за демократију и људска права,  

Кнез Михаилова 36/2, 18400 Прокупље 

2. Ужички центар за људска права и демократију,  

Војводе Путника бб, 31000 Ужице 

3. Удружење Пиргос, 

Пиротских ослободилаца бб, 18300 Пирот 

4. Бечејско удружење младих 

Главна 47, 21220 Бечеј  

5. Ресурс центар, 

Трг Ослобођења 19, 19250 Мајданпек 

6. Миодраг Милосављевић,  

Београд,  ЈМБГ: 0609979300527 

7. Немања Ненадић, 

Београд, ЈМБГ: 2404972710130 

8. Данило Милић,  

Београд, ЈМБГ: 0610978914988  

9. Милорад Бјелетић,  

Београд, ЈМБГ: 0505969733514 

 

 

 

 

У Прокупљу, 28.11.2012. године  За подносиоце дисциплинске пријаве 

Драган Добрашиновић 
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Прилози: 

 

1. Записник о главној расправи састављен 

15.11.2012. године пред Првим основним 

судом у Београду 

2. Текстови и прилози објављени у медијима 

који се односе на суђење 

 

 

 
 


