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ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА
ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ
СУДА, АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И ВИШЕГ СУДА У
ПОЖАРЕВЦУ

Јављам се на оглас за избор судије Врховног касационог суда, Апелационог суда у
Београду и Вишег суда у Пожаревцу, који је Високи савет судства објавио у Сл. гл. РС бр.52
од 15.07.2009. године.
Рођена сам 13.02.1960. године у Пожаревцу, где живим од рођења у породичној кући
са родитељима. Дипломирала сам на Правном факултету у Београду дана 22.10.1982. године.
Радни однос као судијски приправник засновала сам у Окружном суду у Пожаревцу дана
01.11.1983. године. Правосудни испит сам положила дана 26.11.1984. године, а 01.03.1986.
године распоређена сам на послове и радне задатке стручног сарадника у Окружном суду у
Пожаревцу. Дана 03.12.1987. године изабрана сам за судију Општинског суда у Пожаревцу,
а од децембра 2005. године сам судија Окружног суда у Пожаревцу.
Током деведесетих година нисам бирана у Окружни суд, иако сам према свим
критеријумима када су у питању стручност и достојност морала објективно бити бирана.
Управо из тих разлога и стања у правосуђу током деведесетих година била сам члан Друштва
судија од његовог оснивања. Како лустрација у правосуђу није извршена, а Друштво судија
се није бавило суштинским проблемом правосуђа – корупцијом, то сам иступила из Друштва
судија. Сматрам да се у циљу изградње правне државе и владавине права Друштво судија
морало бавити суштинским проблемом правосуђа, а то је корупција, а да је исто својим
деловањем управо штитило постојеће стање у правосуђу.
Све док нисам изабрана за судију Окружног суда у Пожаревцу, као судија
Општинског суда нисам могла ни да наслутим праве размере корупције у правосуђу.
Међутим, врло брзо, потпуно и непосредно суочила сам се са конкретним случајем
корупције и протекле две године су професионално и лично за мене биле веома тешке, али то
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ме није натерало да одустанем од борбе за професионално, независно и часно правосуђе.
Републичком јавном тужиоцу и Окружном јавном тужиоцу у Смедереву, а који као надлежан
поступа у предмету корупције у Окружном суду у Пожаревцу, поднела сам кривичне пријаве
против судија Окружног суда у Пожаревцу и радника суда за које постоји основана сумња да
су трговали судским предметима, као и мојим именом, заједно са портиром Окружног суда
против кога је подигнута оптужница за кривична дела Превара у покушају и Давање мита.
Кривичну пријаву сам дана 23.05.2008. године поднела и против Окружног јавног тужиоца у
Пожаревцу за кривично дело Злоупотреба службеног положаја, и о овим кривичним
пријавама до данас није одлучено. О случају корупције у Окружном суду у Пожаревцу
обавештени су Министар правде, Министар полиције, Председник Врховног суда,
Републички јавни тужилац и Специјални тужилац. Сматрам да само на овај начин, тиме што
нећу пристати да ћутим о корупцији, доприносим изградњи правне државе, владавине права
и заштити како личног достојанства, тако и подизању угледа судијског позива.
О мојој стручности и о резултатима рада, као судије уназад 22 године, постоји
евиденција у Врховном суду.

Прилог:
-

Уверење о држављанству и

-

Уверење да се не води кривични поступак.

У Пожаревцу, 29.07.2009.
МИРЈАНА САВИЋ
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судија Окружног суда у Пожаревцу
12000 Пожаревац, ул. Немање Томића 9

