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Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da nije bilo političkih pritisaka prilikom opšteg 
izbora sudija i tužioca i da je reforma pravosuđa ključna za borbu protiv korupcije i 
organizovanog kriminala.  
 
"Reforma sudstva je jedna od najsenziblinijih i nijedna reforma tog tipa ne može da bude 
idealna", rekao je Tadić novinarima nakon posete kancelarije Zaštitnika građana.  

Komentarišući zahteve Sindikata pravosuđa da se poništi opšti izbor saudija i tužioca, Tadić je rekao da 
će saslušati primedbe koje dolaze iz sindikata, ali da će razgovarati i sa državnim organima koji su vršili 
reformu pravosuđa.  
On je negirao da je bilo bilo kakvih političkih pritisaka i ocenio da bi takvim pritiscima reforma pravosuđa 
bila obismišljena.  
 
Sindikat: U izbor sudija i tužilaca umešana politika  
Sindikat pravosuđa Srbije ocenio je ranije danas da je u izbor sudija i tužilaca bila umešana politika i 
zatražio od Vrhovnog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca da svim kandidatima dostave razloge zbog 
kojih nisu izabrani. Predsednica tog sindikata Slavica Živanović ocenila je na konferenciji za novinare da 
se VSS "sektaški" odnosi prema zaposlenima i izrazila očekivanje da će doći do ponovljenog konkursa za 
izbor sudija i tužilaca.  
"Osamsto ljudi je ostalo bez posla, bez obrazloženja", navela je ona, pozivajući sve neizabrane sudije i 



tužioce da se pozovu na preporuke Venecijanske komisije i traže pismeno obrazloženje o razlozima zbog 
kojih nisu izabrani.  
Prema njenim rečima, razlog neizbora bilo je postupanje "po škakljivim predmetima", uz ocenu da je 
umesto struke politika "umešala prste" u izbor.  
 
Sekretarka sindikata Slađana Milošević rekla je da je "sramno" što su nosioci pravosudnih funkcija u 
gorem položaju od okrivljenih jer nemaju pravo na pisanu odluku o razlozima neizbora niti pravni lek 
pošto to nije predviđeno pravosudnim zakonima. Ona je navela da je "velika nelogičnost" što 50 odsto 
zamenika okružnog javnog tužilaštva nije izabrano a da istovremeno, njihov starešina bude nagrađen.  
"U predmetu Mladićevih jataka niko nije prošao, a u tom predmetu ni zarez nije menjan bez Rebubličkog 
javnog tužioca i Veća za ratne zločine", istakla je ona. 

Vecernje novosti 

 

OSTAVKA 
SLAVICA Živanović je u petak rekla da je zbog pritisaka u Visokom savetu sudstva ostavku podneo 
sekretar ovog tela Ivica Eždenci. Eždenci je, međutim, za "Novosti" rekao da je Savet napustio iz ličnih 
razloga, i da podržava reformu: 
‐ Ne želim da se moja ostavka zloupotrebljava. 
 
PREDSEDNIK SRBIJE ODGOVORIO SINDIKALCIMA 
NEMA NOVOG REIZBORA 
 
‐ TRAŽIMO da predsednik Boris Tadić stopira i ponovi reizbor! Kakvi su to ljudi u Visokom savetu sudstva 
i Državnom veću tužilaca koji svojim kolegama nisu obrazložili zbog čega su ostali bez posla ‐ pita Slavica 
Živanović, predsednik Sindikata pravosuđa Srbije.  
Predsednik Tadić je vrlo brzo odgovorio: 
‐ Reforma pravosuđa je jedan od najkrupnijih i najvažnijih pretpostavki borbe protiv organizovanog 
kriminala i korupcije. Verujem da je reizbor urađen od strane nezavisnih institucija i u skladu sa 
kriterijumima. Možda je moguće ispraviti pojedinačne nepravilnosti i nepravde, ali neće biti poništavanja 
reizbora. Sagledaću sve primedbe granskog sindikata i mišljenje institucija koje su predložile sudije. 
Političkih pritisaka nije bilo, jer da se to desilo ceo postupak reizbora bi bio obesmišljen. 
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AKTUELNO  Sindikat pravosuđa Srbije ukazao na brojne propuste prilikom 
(re)izbora nosilaca pravosudnih funkcija  

Izabrana i za sudiju i za tužioca u Valjevu  
Autor: R. V. B. 

Beograd - Prilikom reizbora sudija i tužilaca pojedinci su izabrani na dve funkcije što je suprotno 
zakonu i etici, istakao je Sindikat pravosuđa Srbije na jučerašnjoj konferenciji za novinare.  

Slavica Živanović, predsednica sindikata, istakla je da je sudija Biljana Jankićević raspoređena 
za sudiju Osnovnog suda u Valjevu, ali i za zamenika tužioca u Osnovnom tužilaštvu u istom 
gradu. Sa druge strane, dosadašnji sudijski pomoćnik u Opštinskom sudu u Jagodini Slavica 
Đorđević nije ni raspoređena, ali ni neraspoređena.  

- Visoki savet sudstva je napravio brojne propuste, pa su se osim dupliranih funkcija, na spisku 
reizabranih našli i pokojni ljudi. Sa druge strane, imamo odliv dobrih i nagrađivanih kadrova, 
kojima je jedini izlaz za novi posao advokatura, ali se Advokatska komora Srbije oštro protivi 
takvoj konkurenciji. Zato apelujemo na predsednika Srbije Borisa Tadića da, iako to pravno sada 
nije moguće, poništi reizbor i raspiše nov konkurs, jer je bolje prekršiti zakon nego sedeti na 
lošoj pravosudnoj grani - istakla je Živanović.  

Ona je naglasila da je propusta napravljeno i u raspodeli zaposlenih u sudovima, odnosno da je 
neizvodljivo da se 11.000 ljudi i na desetinu hiljada predmeta preseli u nove prostorije do 31. 
decembra. 

Slađanka Milošević, sekretarka sindikata, napomenula je da će se to telo na sve načine boriti 
protiv zloupotreba, ali i da će zahtevati da se svim sudijama i tužiocima koji nisu prošli reizbor 
dostavi pisano obrazloženje kakvo predviđa i Venecijanska komisija.  

Sumnja u kriterijume za izbor sudija 

Advokatska komora Srbije saopštila je juče da ih činjenica da Visoki savet sudstva nije izabrao 
više doskorašnjih sudija, čiji su supružnici advokati, navodi na sumnju da je jedan od 
neformalnih kriterijuma za izbor sudija bio i supružnički odnos sa advokatom. Kako je 
navedeno, Upravni odbor Advokatske komore Srbije smatra da je primena tog kriterijuma, ako je 
bila prisutna, bila protivustavna. R. D.  

Tadić: Nije bilo političkih pritisaka 

Komentarišući zahteve Sindikata pravosuđa da se poništi opšti izbor sudija i tužioca, Boris 
Tadić, predsednik Srbije, sinoć je rekao da će saslušati primedbe koje dolaze iz sindikata, ali da 
će razgovarati i sa državnim organima koji su vršili reformu pravosuđa. On je negirao da je bilo 
bilo kakvih političkih pritisaka i ocenio da bi takvim pritiscima reforma pravosuđa bila 
obesmišljena. R. D. 
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 Sindikat pozvao Tadića da stopira izbor sudija 
BEOGRAD, 25. decembra (Tanjug) - Predstavnici Sindikata zaposlenih u pravosuđu zatražili su danas 

od predsednika Srbije Borisa Tadića da svojim autoritetom stopira izbor nosilaca pravosudnih funkcija i da se 
ponovi konkurs za izbor sudija i tužilaca u celoj Srbiji, ocenjujući da je "politika umešala svoje prste u izbor". 

Iznoseći niz primedbi na način rada Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca 
prilikom izbora sudija i tužilaca, predsednica sindikata Slavica Živanović je kazala da bi ponavljanjem 
konkursa nastala manja šteta za pravosuđe i izrazila očekivanje da će predsednik reagovati na apele 
strukovnih udruženja. 

Ona je, pored kritika na izbor, odnosno neizbor pojedinih sudija i tužilaca, u ime zaposlenih u 
pravosuđu, ukazala da kandidati koji nisu prošli izbor, odnosno reizbor nemaju odbrazložene odluke i razloge 
zbog kojih je to tako i da nemaju pravo na pravni lek, iako je na tome insistirala Venecijanska komisija 
Saveta Evrope. 

"Tražim od V S S da svim neizabranim kandidatima dostavi pisana obrazloženja zbog čega nisu prošli 
izbor, kako ne bi ostala sumnja među njihovim prijateljima, porodicama, budućim poslodavcima da su 
korumpirani, nestručni i da nisu radili po zakonu", kazala je Živanovićeva na konferenciji za novinare. 

Ona je ocenila da "struka nije mogla da dopre do V S S , ali da je to uspelo političarima" i posebno 
kritikovala zatvorenost rada tog tela prilikom donošenja odluke o izboru. 

Ocenivši da su mnogi ostali bez funkcija zbog predmeta u kojima su postupali, Živanovićeva je 
pozvala sve sudije i tužioce koji nisu prošli reizbor da javno progovore o predmetima i pritiscima koje su 
trpeli, posebno se osvrćući na postupak protiv "jataka" Ratka Mladića, gde ni sudija, ni tužilac i istražni sudija 
nisu reizabrani. 

Sekretar Sindikata Slađana Milošević ocenila je da na izbornim listama nema doajena srpskog 
pravosuđa, ali da se na njima nalaze mnogi sa mrljama u karijeri ili lošim rezultatima i posebno istakla slučaj 
republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac. 

Miloševićeva je navela da pola Okružnog tužilaštva u Beogradu, na čijem je čelu pre izbora bila 
Dolovac, nije prošlo reizbor i zapitala kako je "moguće da je ona napredovala, a njeno tužilaštvo imalo loše 
rezultate rada ?" 

Ona je istakla da nije smelo da se desi da neko ne prođe reizbor zbog postupanja u predmetu, kao 
što se desilo zameniku Drugog opštinskog tužioca Branku Stamenkoviću koji je postupao u predmetu protiv 
"jataka" i Miladina Kovačevića, jer, kako je navela, tužioci ništa ne rade bez konslutacija sa višim tužiocem. 

Prema podacima Sindikata, 730 sudija i više od 100 tužilaca nije prošlo izbor. 
 

 

BETA 

Sindikat: U izbor sudija i tužilaca umešana politika 

BEOGRAD, 25. decembra 2009. (Beta) ‐ Sindikat pravosuđa Srbije ocenio je danas da je u izbor sudija i 
tužilaca bila umešana politika i zatražio od Vrhovnog saveta sudstva (VŠ) i Državnog veća tužilaca (DVT) 
da svim kandidatima dostave razloge zbog kojih nisu izabrani. 



Predsednica tog sindikata Slavica Živanović ocenila je na konferenciji za novinare da se VŠ "sektaški" 
odnosi prema zaposlenima i izrazila očekivanje da će doći do ponovljenog konkursa za izbor sudija i 
tužilaca. 

"Osamsto ljudi je ostalo bez posla, bez obrazloženja", navela je ona pozivajući sve neizabrane sudije i 
tužioce da se pozovu na preporuke Venecijanske komisije i traže pismeno obrazloženje o razlozima zbog 
kojih nisu izabrani. 

Po njenim rečima, razlog neizbora bilo je postupanje "po škakljivim predmetima", uz ocenu da je umesto 
struke politika "umešala prste" u izbor. 

Sekretarka sindikata Slađana Milošević rekla je da je "sramno" što su nosioci pravosudnih funkcija u 
gorem položaju od okrivljenih jer nemaju pravo na pisanu odluku o razlozima neizbora niti pravni lek 
pošto to nije predviđeno pravosudnim zakonima. 

Ona je navela da je "velika nelogičnost" što 50 odsto zamenika okružnog javnog tužilaštva nije izabrano a 
da istovremeno, njihov starešina bude nagrađen. 

"U predmetu Mladićevih jataka niko nije prošao, a u tom predmetu ni zarez nije menjan bez Rebubličkog 
javnog tužioca i Veća za ratne zločine", istakla je ona. 
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Синдикат: У избор судија умешана 
политика 
У избор судија и тужилаца била је умешана политика, саопштио Синдикат правосуђа и 
затражио од Врховног савета судства и Државног већа тужилаца да свим кандидатима 
доставе разлоге због којих нису изабрани.  



 
Славица Живановић 
Адвокатска комора сумња у критеријуме за избор  

Синдикат правосуђа Србије затражио је од Врховног савета судства и Државног већа 
тужилаца да свим кандидатима који нису поново изабрани на функције судија и тужилаца 
доставе разлоге због којих нису изабрани. 

Синдикат је оценио да је у избор судија и тужилаца била умешана политика. 

Председница тог синдиката Славица Живановић оценила је на конференцији за новинаре 
"да се Високи савет судства секташки односи према запосленима" и изразила очекивање 
да ће доћи до поновљеног конкурса за избор судија и тужилаца. 

"Осамсто људи је остало без посла, без образложења", навела је Живановић позивајући 
све неизабране судије и тужиоце да се позову на препоруке Венецијанске комисије и 
траже писмено образложење о разлозима због којих нису изабрани. 

Према њеним речима, разлог неизбора било је поступање "по шкакљивим предметима", уз 
оцену да је уместо струке политика "умешала прсте" у избор. 

Секретарка синдиката Слађана Милошевић рекла је да је "срамно" што су носиоци 
правосудних функција у горем положају од окривљених јер немају право на писану 
одлуку о разлозима неизбора, нити правни лек пошто то није предвиђено правосудним 
законима. 



Милошевић је навела да је "велика нелогичност" што 50 одсто заменика окружног јавног 
тужилаштва није изабрано, а да истовремено њихов старешина буде награђен.  

"У предмету Младићевих јатака нико није прошао, а у том предмету ни зарез није мењан 
без Ребубличког јавног тужиоца и Већа за ратне злочине", истакла је Милошевић.  

 


