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Рочиште Драгане Бољевић, председнице Друштва судија Србије у поступку ревизије 
реизбора заказано је за 28. 11. 2011 у 13 часова у згради ВСС-а, Ресавска бр. 42 у Београду.  

Међу посматрачима ће бити између осталих, Антонио Клуни, председник Европског 
удружења судија и тужилаца за демократију и слободу – МЕДЕЛ, Ђуро Сеса, представник 
Европског удружења судија и Тамара Тротман, заменик председника холандског удружења 
судија.  

На овом рочишту Драгану Бољевић заступаће 3 пуномоћника:  
- Проф.др Јасминка Хасанбеговић, професорка Теорије државе и права на Правном 
факултету Универзитета у Београду 
- Константин Митић Врањкић, члан Друштва судија и судија Основног суда у Београду 
- Др Горан Илић, председник Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 
заменик Републичког јавног тужиоца.  

Након притварања судије Јакшића 23.септембра 2011, за известиоца, трећег по реду, у 
предмету председнице Друштва судија одређен је проф. др Предраг Димитријевић, декан 
Правног факултета у Нишу.  

Претходно рочиште од 3.10.2011 одложено је када је професор Димитријевић 
затражио своје изузеће док Скупштина не одлучи о његовом статусу, имајући у виду 
озбиљност аргументације председнице Друштва судија да је супротно европским стандардима 
да оцену судије даје неко ко није судија, као и да Народна скупштина није поступила по 
решењу Агенције за борбу против корупције од 8.12.2010 којим је констатовано да му „јавна 
функција члана ВСС ПРЕСТАЈЕ ПО СИЛИ ЗАКОНА, о чему ће одлуку донети Народна 
скупштина  Републике Србије.“  

ВСС је професора Димитријевића у међувремену разрешио дужности члана Комисије 
ВССу свим, осим у 12 случајева, међу којима је и случај председнице Друштва судија, а његов 
захтев за изузеће је одбио. Народна скупштина ни након годину дана још увек није поступила 
по правноснажној одлуци Агенције за борбу против корупције.  

Остаје да се види да ли ће и какав утицај имати на професорово даље поступање 
недавна измена Закона о ВСС од 22.11.2011 која прописују обавезно удаљење члана ВСС који 
је притворен, односно изборног члана чије је разрешење предложено.  

 

 


