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 Поводом јавног иступања Благоја Спасовског, генералног директора РТБ Бор, у вези са 

поништајем одлука о отпуштању радника у емисији „Актуелно“, емитованој 19. јула 2016. године 

на ТВ Бор, Друштво судија Србије издаје следеће 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

 И поред бројних указивања да судске одлуке, сходно Уставу Републике Србије (чл.145. и 

149.), не могу бити предмет вансудске контроле, тј. да је судија у вршењу судијске функције 

независан и да је сваки утицај на судију забрањен, као и да су сви државни органи и 

функционери дужни да, својим поступањем и понашањем, одржавају поверење у независност и 

непристрасност судија и судова (чл.3. ст.5. Закона о судијама), те да је, ради чувања ауторитета и 

непристрасности суда, забрањено коришћење јавног положаја и јавно иступање којим се утиче 

на ток и исход судског поступка, као и сваки други утицај на суд (чл.6. Закона о уређењу судова), 

Друштво судија са забринутошћу констатује да се неправноснажне судске одлуке упорно јавно 

коментаришу и да се тиме угрожава независност судске власти.  

 Друштво судија изражава посебну забринутост због тога што је судија Основног суда у 

Бору био изложен непријатности да пред странком у поступку и другим судијама образлаже, 

објашњава и брани своју одлуку; као што и подсећа да је судија слободан у заступању свог 

схватања, утврђивању чињеница и примени права у свему о чему одлучује и да није дужан да 

никоме, па ни другим судијама, ни председнику суда, објашњава своја правна схватања и 

утврђено правно стање, изузев у образложењу одлуке или када то закон налаже (чл.22. Закон о 

судијама), а да је председник суда дужан да се стара о судијској независности (чл.52. Закона о 

уређењу судова), па и да се са тим у вези обрати јавности (чл.58. Судског пословника). 

 Из ових разлога, Друштво судија још једном позива: 

 политичаре, државне функционере, органе власти, учеснике у поступку, као и медије, да се 

уздрже од коментарисања неправноснажних судских одлука јер су таква иступања 

противуставна и незаконита, а као таква угрожавају владавину права и процес 

придруживања Европској унији  

 Високи савет судства, да се у складу са својом Уставном дужношћу стара да обезбеђује и 

гарантује независност и самосталност судова и судија  

 судије, на њихово право, али и обавезу, да заштите своју судијску независност и независност 

других судија. 


