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ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТАРКИ ПРАВДЕ НЕЛИ КУБУРОВИЋ 

    

Поводом још једном поновљених неистинитих, ниподаштавајућих и претећих изјава 

помоћника министра правде господина Чедомира Бацковића упућених представницима 

судске власти у време активности на плану промене Устава Републике Србије  у области 

правосуђа, а изречених у емисији „Добро јутро, Србијо“ на телевизији Hаppy дана 12.11.2018. 

године:  

- да представници правосуђа хоће формално-правно да приватизују правосуђе, 

- да хоће сами себе да бирају, унапређују, одређују услове рада и плате и да сами 

себи одговарају за свој рад, а да суде другима, 

- да носиоци правосудних функција хоће да се одметну, да су удружени у кланове и 

клике, 

- да имају за циљ да суде коме хоће и како им се хоће и то називају независношћу 

судства, 

- да судије, тужиоци и заменици тужилаца имају доживотни мандат и да ће то сада 

да се промени, 

- да судије Апелационог суда у Београду Драгана Бољевић и Миодраг Мајић никоме 

не желе да одговарају за свој рад, осим једно другом, 

- да су они који се противе идејама министарства „бивша струка“ и „струка 

прошлости“ 

- да, како износе најодвратније неистине, тако и суде 

- да ће у будућности судити стручне судије (што ће рећи да сада немамо стручно 

правосуђе),  

- итд.        

 

 

ДРУШТВО СУДИЈА СРБИЈЕ 

ПОЗИВА МИНИСТАРКУ ПРАВДЕ НЕЛУ КУБУРОВИЋ 

 

да се јавно изјасни да ли: 

 Чедомир Бацковић, у емисији представљен као помоћник министра правде и шеф 

Преговарачке групе за Поглавље 23 (у преговорима Републике Србије са Европском 

унијом), износи став Министарства правде Републике Србије.  

 Министарство има намеру да се, како то произлази из изјава помоћника министра, 

разрачунава са оним грађанима Републике Србије који користе Уставом гарантовано 

право на удруживање и слободу мишљења и изражавања и имају другачије мишљење 

и став о предложеним решењима Министарства правде за измене Устава Републике 

Србије у области правосуђа. 

 

 

Друштво судија Србије 
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