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Београд 

15. септембар 2021 

 

Тијана Михајлов, судија Основног суда у Бачкој Паланци, обратила се Друштву судија 

Србије поводом отворених напада на њу и недозвољеног утицаја на њен рад, након 

што је она 2.9.2021. године донела и јавно објавила неправноснажну кривичну пресуду 

којом је окривљени М.В. оглашен кривим због извршења кривичног дела неовлашћено 

држање опојне дроге из чл. 246а ст. 1 КЗ и неправноснажно осуђен на казну затвора у 

трајању од три месеца, уз изрицање мере безбедности одузимања опојне дроге. 

Овим поводом, на YouTube каналу „Slavija Specijal“ објављен је видео-снимак под 

називом „Ђорђе Вишекруна: Запретио СНС судији!! Вучић ће скупо платити за ову 

пресуду! Слике“ у трајању од 22 минута и 55 секунди, а потом снимак у трајању од 34 

минута и 54 секунде, који садржи претње и увреде упућене судији Тијани Михајлов, 

као и заменику Основног јавног тужиоца у Бачкој Паланци, Милици Ђогић. 

У снимку су, без знања и пристанка судије Тијане Михајлов, објављене њене 

фотографије и лични подаци, а аутор снимка Ђорђе Вишекруна наводи, између 

осталог, да ће се осветити судији, да ће јој „показати“ и да ће јој ући у кућу, 

позивајући своје пратиоце да то исто учине, при чему се судија и заменик јавног 

тужиоца називају „делом злочиначког удружења“. Такође је приказана и прочитана 

копија записника о главном претресу сачињена у кривичном поступку који је, пред 

Основним судом у Бачкој Паланци, вођен против М. В., иначе брата аутора снимка 

Ђорђa Вишекрунe. 

Имајући у виду садржину видео снимка и чињеницу да су у њему претње изнете у вези 

са доношењем и објављивањем судске пресуде, а што би могло да садржи елементе 

кривичног дела, као и да све то представља акт недозвољеног утицаја на суд, 

Друштво судија Србије: 

Изражава забринутост и најоштрије осуђује озбиљне претње и увреде упућене судији 

Основног суда у Бачкој Паланци Тијани Михајлов и повреду њене приватности 

пресуде, 

ПОДСЕЋА 

• да је судија независан у поступању и доношењу одлука и да не може бити 

позван на одговорност за изражено мишљење или гласање приликом 

доношења судске одлуке, осим ако се ради о кривичном делу кршења закона од 

стране судије, 
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• 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 да је забрањен сваки други утицај на суд и притисак на учеснике 

у поступку, 

• да судији, као и сваком грађанину, Устав и закон јемче личну безбедност, 

неповредивост физичког и психичког интегритета и достојанство личности, и 

 

П О З И В А 

 

▪ Више јавно тужилаштво у Београду, Одељење за високотехнолошки криминал, 

да утврди да ли у изјавама садржаним у видео снимку има елемената 

кривичног дела које се гони по службеној дужности и да у складу са тим 

предузме кривично гоњење; 

▪ Високи савет судства да испита да ли се ради о недозвољеном утицају на рад 

судија и судства и да с тим у вези предузме мере прописане Пословником о 

раду ВСС за спречавање недозвољеног утицаја. 
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