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С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

 

 

Иступање представника градског одбора Српске напредне странке, на конференцији за 

новинаре у Шапцу, дана 23.05.2018. године, поводом донете првостепене судске одлуке од 

стране судије Биљане Мраовић, представља још један у низу примера све учесталијег 

понашања званичника владајуће политичке странке којима се системски омаловажавају 

представници судске власти, угрожава независност и непристрасност судства, истовремено 

подстиче неповерење у судску власт, крши претпоставка невиности, гарантоване Уставом, 

законима и међународним конвенцијама и позивају грађани на непоштовање донетих 

судских одлука. 

 

Иступање поменутих представника политичке странке, током судског поступка у фази када је 

тек донета првостепена пресуда, представља њихово тенденциозно и без правне 

аргументације изношење сопствене оцене изведених доказа, чиме осим што урушавају 

ауторитет личности поступајуће првостепене судије код грађанства истовремено стварају 

атмосферу притиска на другостепени суд који треба да одлучује о жалби против те пресуде. 

 

Како овaкве изјаве представљају наставак континуираног, смишљеног и снажног притиска на 

независност судија, подстичу неповерење у судску власт и штете угледу Републике Србије, 

Друштво судија Србије позива Високи савет судства да хитно реагује у складу са својим 

уставним и законским обавезама, као и друге државне органе да у оквиру својих надлежности 

предузму одговарајуће мере у циљу заштите независности судства, поштовања правног 

поретка и заштите угледа Републике Србије. 

 

На крају, Друштво судија још једном наглашава да ово саопштење није сачињено само у циљу 

заштите судија ради њих самих већ се овим саопштењем жели указати да је неопходно да се 

престане са оваквим видом притисака, чиме би се, на тај начин, створили услови да сваки 

грађанин Србије, када се нађе пред судом оствари правовремену и правичну судску заштиту 

што је једино могуће ако је судија независан и непристрасан. 

 

 

   

 


