
Члан 169. Закона о полицији (''Службени гласник РС'', бр. 101/05, 63/09) 
и члан 118. став 2. Закона о државним службеницима 

(''Службени гласник РС'', бр. 79/05 и 104/09)

РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА ТЕЧЕ 
КОНТИНУИРАНО И НЕ ПРЕКИДА ГА НИ ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРА О 
ЗАКОНИТОСТИ ИЗРЕЧЕНЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Према  образложењу  оспореног  решења  и  списима  предмета 
оспореним решењем туженог органа одбијен је као неоснован приговор тужиоца, 
полицијског службеника уложен на решење дисциплинског старешине Полицијске 
управе  К.  од  ...  године,  којим решењем је  утврђена дисциплинска одговорност 
тужиоца  распоређеног  на  радно  место  перача,  мазача  и  гумара  у  Одељењу за 
логистику Полицијске урпаве К. за тешку повреду службене дужности из члана 
157. став 1. тачка 2. и 7. Закона о полицији (“Службени гласник РС” бр.101/05) - 
самовољно  напуштање  радног  места,  позорничког  места,  места  одређених 
објеката и лица, јединице или места одређеног за приправност и понашање које 
штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима, како је то ближе 
описано  у  диспозитиву  и  образложењу  решења,  којим  му  је  изречена 
дисциплинска  мера  распоређивање  на  друго  радно  место  за  које  је  као  услов 
прописана непосредно нижа стручна спрема у трајању од две године.

Оспорено  решење  је  донето  у  извршењу  пресуде  Врховног  суда 
Србије број У. 7706/07 од 05.02.2009. године, којим је уважена тужба тужиоца и 
поништено  решење  туженог  органа  од  ...  године,  којим  је  одбијен  приговор 
тужиоца изјављен против првостепеног решења од ... године.

Дисциплински старешина је закључцима од ... године и од ... године 
покренуо дисциплинске поступке,  а затим закључком од ...  године извршено је 
спајање поступака у један дисциплински поступак на основу члана 117. Закона о 
општем управном поступку.

Одредбом члана 157. став 1. тачка 2. Закона о полицији (“Службени 
гласник  РС”  бр.101/05)  је  прописано  да  су тешке  повреде  службене  дужности 
самовољно  напуштање  радног  места,  позорничког  места,  места  обезбеђења 
одређених објеката и лица, јединице или места одређеног за приправност, а истим 
чланом став 1. тачка 7. је прописано да је тешка повреда службене дужности и 
понашање које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима.

Одредбом члана 159. став 1. тачка 3. истог закона је прописано да за 
тешке  повреде  службене  дужности  може  се  изрећи,  између  осталог,  мера 
распоређивање на друго радно место у трајању од шест месеци до две године. 

Одредбом члана 169. Закона о полицији је прописано да на положај, 
дужности,  права  и  одговорности  запосленима  у  Министарству  примењују  се 
прописи о радним односима у државним органима, ако овим законом и прописима 
донетим на основу овог закона није другачије одређено.

Одредбом  члана  118.  став  2.  Закона  о  државним  службеницима 
(“Службени  гласник  РС”,  бр.79/05...  104/09)  је  прописано  да  вођење 
дисциплинског  поступка  за  лакше  повреде  дужности  застарева  протеком једне 
године  од  покретања  дисциплинског  поступка  а  за  теже  повреде  дужности 
протеком две године од покретања дисциплинског поступка.
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На основу свега изнетог, суд налази да се тужилац основано у тужби 
позива на застарелост вођења дисциплинског поступка применом одредбе члана 
118. Закона о државним службеницима, који се примењује на основу члана 169. 
Закона о полицији.

Наиме, имајући у виду да је дисциплински поступак против тужиоца 
покренут 28.2.2007.године, односно 01.03.2007.године, а да је оспорено решење 
донето  дана  22.05.2009.године,  то  је  у  време  доношења  оспореног  решења 
протекло  више  од  две  године  од  покретања  дисциплинског  поступка  против 
тужиоца, чиме је наступила застарелост за вођење овог дисциплинског поступка. 
Ово  из  разлога  што  рок  застарелости  вођења  дисциплинског  поступка  тече 
континуирано и не прекида га ни вођење управног спора о законитости изречене 
дисциплинске мере. Ова застарелост је преклузивна која наступа ipso iure, рокови 
застарелости  се  утврђују  законом,  они  су  строги  не  могу  се  продужавати  ни 
скраћивати.  Пошто  не  постоји  пропис  да  за  време  управног  спора  не  тече 
застарелост  вођења  дисциплинског  поступка  време  застарелости  вођења 
дисциплинског поступка је у овом случају текло без прекида.

(Пресуда Управни суд 21 У. 10798/10 (2009) од 09.06.2011. године)

                     Сентенцу сачинио
     С у д и ј а
   Павел Јонаш


