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Поводом изјаве градоначелника Ваљева др Слободана Гвозденовића, изречене у интервјуу 

датом ТВ станици Инфо 24, у делу у којем је коментарисао правосуђе Републике Србије, 

Друштво судија Србије издаје следеће  

 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 

Носиоци јавних функција су у протеклом периоду више пута омаловажавали представнике 

судске власти поводом чега je Друштво судија Србије реаговало, као и Високи савет судства, 

указујући на законску обавезу државних функционера, политичара и свих других јавних 

личности да одржавају поверење у независност и непристрасност судија и судова. 

Иступањем градоначелника Ваљева у коме јавно износи став да су поједине судије у 

Републици Србији припадници одређене политичке оријентације, због чега их је нужно 

уклонити из правосудног система, да поједине судије „постављају“ финансијски моћници, те 

да би судије које јавно износе свој став о стању у правосуђу требало да се кандидују на 

политичким изборима, наставља се са омаловажавањем судија, угрожавањем независности и 

непристрасности судства, те подстиче неповерење грађана у судску власт.  

Друштво судија Србије осуђује такав наступ и позива Високи савет судства да овим поводом 

реагује у складу са својим уставним и законским обавезама у циљу обезбеђивања поштовања 

правног поретка и заштите угледа Републике Србије. 

Друштво судија такође указује да, поред тога што је својом изјавом показао да не познаје 

систем функционисања власти у Републици Србији, тј. да је власт подељна на законодавну, 

извршну и судску и да судије не могу да се кандидују на политичким изборима, 

градоначелник Ваљева је указао и на чињеницу да учешће представника извршне и 

законодавне власти у избору и напредовању носилаца судске функције има за последицу 

политичко етикетирање судија и угрожава независност и непристрасност судства, а што је 

предстојећим уставним амандманима потребно отклонити. 
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