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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Повереника за самосталност
Дана 30.07.2021.године, у вечерњим часовима, у Петроварадину,
у ул.Прерадовићева одржан је протест грађана „ Правда за Нину“
поводом смрти Нине Рађеновић ( 21 ), која је страдале у саобраћајној
незгоди дана 06.06.2021.године, у организацији родитеља и пријатеља,
незадовољних саобраћајном сигнализацијом у ул.Прерадовићева као и
начином на који се води истрага и поступак.
У време одржавања протеста, око 22,00 часа у ул.Прерадовићева
испред кбр.139., учесници протеста су препознали Светлану Бенишек
Сувајџић, заменицу Основног јавног тужиоца у Основном јавном
тужилаштву у Новом Саду која иначе живи у Петроварадину, у
великом броју блокирали је у ауту не дозвољавајући да напусти
паркинг, отварали врата, агресивно се понашали, претили и вређали,
ограничили јој кретање, чиме су изазвали осећај страха и угрожености
за живот код Светлане Бенишек Сувајџић, а теже последице су
избегнуте због присуства полиције.
Како је ово још један од напада у низу на носиоце
јавнотужилачке функције и јавнотужилачку организацију, а очигледно
у вези са вршењем дужности – функције заменика јавног тужиоца, која

чак нема везе са конкретним предметом, а који напад по свом
интензитету прелази сваку разумну границу јавне критике рада Јавног
тужилаштва и граничи се са физичким нападом, овај догађај је
оправдано изазвао револт и огорчење у јавнотужилачкој организацији и
заслужује најоштрију осуду.
Питање безбедност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца,
као и свих запослених у правосуђу, а који штите људска права грађана
у судским и свим осталим поступцима је основни предуслов за
владавину права, па зато напади на људе који су носиоци борбе против
криминала у држави носе са собом изузетно лошу поруку за све њене
грађане и ударају у темеље демократског друштва.
Зато апелујем и позивам све државне органе да предузму све
расположиве мере у циљу безбедности јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца и тиме обезбедили самосталност рада, а медије и јавне
личности да у својим саопштењима и изјавама дају свој допринос у
препознавању јавног тужилаштва као државног органа који ефикасно
ради на сузбијању кривичних дела и на тај начин да се избегну било
какве манипулације и дезинфорамције.
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