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     Реагујући на информацију која је објављена у једном броју 
електронских и штампаних медија а која се односи на то да је 
Саша Јанковић, који се налази на челу организације која се зове 
Покрет слободних грађана, на конференцији за новинаре 
одржаној поводом нових прекршајних пријава које су поднете 
против студената који су рекли „не“ диктатури, казао да  њему у 
овом тренутку није приоритет „ко ће са ким у коалицију“ већ да 
„ти људи који данас суде младима не буду поново у ситуацији 
да 'деле' правду“ и наставио „У овом моменту је примарно, без 
обзира да ли смо левље, дешње, социјалдемократскије, 
либералније да се ујединимо и кажемо да они који данас суде 
младима треба да знају да неће бити у ситуацији да обављају 
јавну функцију“, 
     поштујући право сваког учесника у политичком животу да се 
за своје политичке ставове бори на све дозвољене начине, 
     залажући се за стварно поштовање уставом прокламованог 
принципа поделе власти на законодавну, извршну и судску, и за 
поштовање принципа независности и самосталности судија у 
раду, 
     не доводећи у питање основна достигнућа свих модерних 
правних система, у које верујемо да спада и систем у Републици 
Србији, а посебно право на претпоставку невиности као једно од 
основних права окривљеног и кључних начела кривичног и 
прекршајног поступка у нашем правном систему, 
     свесни чињенице да перцепција јавности о раду правосуђа у 
Републици Србији није на нивоу на којем би смо сви желели да 
буде и без жеље да спречимо било какву оправдану критику рада 
било ког суда или судије у Републици Србији, 
     у намери да се спречи политизација судства и било какав 
недозвољени утицај на рад правосуђа у целини, а посебно на 
рад судија прекршајних судова у Републици Србији, 



     полазећи од основне улоге и обавезе удружења да заступа и 
штити интересе својих чланова и свих судија прекршајних судова 
у Републици Србији,  
     Главни одбор Удружења судија прекршајних судова 
Републике Србије, донео је одлуку да изрази 
 

ОШТАР ПРОТЕСТ 
 
Удружења судија прекршајних судова Републике Србије 
против оваквог покушаја недозвољеног и непримереног 
утицаја на рад прекршајних судова и, посебно, судија који у 
тим судовима поступају у предметима у којима су окривљени 
„млади“. 
     Члановима удружења нејасно је зашто се окривљени у 
судовима деле на младе и оне који то нису и „само“ се судијама 
који „данас суде младима“ отворено прети да „треба да знају да 
неће бити у ситуацији да обављају јавну функцију“, како је 
пренето да је саопштено на конференцији за новинаре.  
     Судије прекршајних судова у свом раду искључиво поступају 
на основу Устава и закона не правећи разлику у односу на 
својства лица која се пред овим судовима појављују као 
окривљени, односно без обзира на њихову националност, пол, 
верско и сексуално опредељење, године старости и друго, нити у 
прекршајним судовима постоје посебно судије које суде само 
младима и оне које им не суде. 
     Уколико се, међутим, мислило на судије које поступају у 
предметима по захтевима за покретање прекршајног поступка 
поднетим против одређеног броја лица означених (у захтевима) 
као организатори „протеста против диктатуре власти“, посебно 
истичемо да су сви поступци покренути по овим захтевима још у 
току (ни у једном није донета одлука) а то значи да је 
недопустиво и свако коментарисање тока поступка а о претњама 
судијама који поступају у тим предметима је сувишно и 
говорити. Ово је школски пример недозвољеног и веома 
штетног утицаја на рад судија и може се схватити једино као 
начин застрашивања судија са циљем доношења такве одлуке 
која одговара ономе који то застрашивање врши. 



     Нарочито је недопустиво да се отворено прети (не судијама 
који су донели неку одлуку или некога казнили већ) судијама  
који воде поступак који је, као што је већ наглашено, у току и 
чији исход је у овом тренутку крајње неизвесан. Ово значи да 
треба да буду застрашене не само судије које су донеле одлуке 
које се не свиђају некоме већ и судије које поступају у 
предметима који су им додељени у рад без обзира на могући 
исход поступка. Ужасавајуће! 
     У крајњем, ова претња јесте непосредно усмерена против 
судија прекршајног суда али, посредно, усмерена је против судија 
свих судова па и против сваког грађанина Републике Србије 
којем се на описани начин шаље порука да неће имати право на 
независног и самосталног судију који треба да одлучује о 
његовим правима и обавезама у судском поступку. Да ли би 
грађани Србије пристали на такву ситуацију? Ми смо уверени да 
не би. 
     Какав закључак после свега треба да стекну судије којима је 
наведено саопштење упућено? Да ли треба да закључе да не 
треба да поступају по судским предметима којима су 
задужени у страху да ће можда једног дана због тог 
поступања, због обављања свог посла, бити разрешени са 
судијске функције? 
     Питамо: да ли је ово наговештај неке будуће реформе 
правосуђа, каквих је већ било у прошлости, која ће се састојати 
искључиво у томе да „непожељне“ судије без икаквог 
образложења буду разрешене функције и то само зато што нису 
по вољи оних који о томе одлучују? Искрено се надамо да није и 
да до тога више никада у Републици Србији неће доћи. 
Беспотребно је говорити о томе како се на наведени начин крши 
један од основних принципа положаја судија а то је сталност 
судијске функције.  
     Без илузија да ћемо својим реаговањем успети да код 
поменутог створимо осећај за поштовање законитог и поштеног 
рада других, у овом случају судија прекршајних судова, 
принуђени смо да дигнемо свој глас против овог и сваког будућег 
покушаја недопустивог утицаја на функционисање и рад 
прекршајних судова и судија у овим судовима. 



     Истовремено, дајемо до знања свима и свакоме који би на 
сличан или неки други недозвољени начин покушали да заплаше 
судије и да на тај начин покушају директно да утичу на њихов 
рад али и на правосуђе у целини да у томе неће успети зато што 
су судије у Србији довољно храбре и имају више него 
довољно интегритета да се одупру свим притисцима и 
уценама ма са које стране долазили.  
     У искреној нади да ће судије прекршајних (али и осталих) 
судова у Републици Србији убудуће моћи да несметано обављају 
своју основну функцију која се састоји у суђењу и вођењу 
поступака у свим предметима који су им додељени у рад и да 
више никад нећемо морати да реагујемо на овај начин, 
 
 
                                                    Главни одбор Удружења судија  
                                               прекршајних судова Републике Србије  
 
                                                    Председник Милан Мариновић    


