
  

 

Струка и организације цивилног друштва већ су упозориле јавност да консултације које Министарство 

правде спроводи у поступку припрема за скорашње уставне измене не представљају стварну јавну 

расправу, да су грађани искључени и из ових консултација, да Министарство правде није представило 

своје полазне основе о којима би се расправљало и да скреће пажњу са стварног разлога због кога се 

држава обавезала да измени Устав – недовољна независност правосуђа и отклањање политичких утицаја 

усмерених на судије и тужиоце. Посебно забрињава што се више ни не помиње Анализа уставног оквира 

за правосуђе коју је 2014. године сачинила Радна група Комисије за реформу правосуђа, коју су 

прихватили сви највиши судови у држави, нити је настављен раније планирани рад те Рдне групе. 

Друштво судија Србија, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и Центар за 

правосудна истраживања позивају Вас на конференцију  

Уставне измене – Полазне основе за успешну реформу правосуђа 

11. октобра у 11 часова 

у Медија центру у Београду, Теразије 3 

На конференцији ће струка представити полазне основе за расправу о изменама Устава Републике 

Србије и за уставну реформу правосуђа о којима су се сагласила и удружења грађана која имају 

вишегодишње искуство у области права. Биће говора о: 

 покушају да се изменама Устава релоцира политички утицај на правосуђе  

 штети за грађане уколико се у Устав унесу решења која ће правосуђе изложити даљим 

политичким притисцима 

 начину на који се јача независност судија и самосталност тужилаца, које су предуслови за 

непристрасну и стручну заштиту права грађана. 

 

Уводну реч имаће: 

 

 Драгана Бољевић, председница Друштва судија Србије и судија Апелационог суда у 

Београду 

 Горан Илић, председник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 

заменик председника Државног већа тужилаца и заменик Републичког јавног тужиоца 

 Миодраг Мајић, председник Управног одбора Центра за правосудна истраживања и 

судија Апелационог суда у Београду. 

Модератор дискусије: Ненад Стефановић, члан Управног одбора Удружења јавних тужилаца и 

заменика јавних тужилаца Србије и заменик јавног тужиоца у III основном јавном тужилаштву у 

Београду 

Радни језик конференције је српски. 

Обезбеђен је превод на енглески језик.  


