
Обележен „Дан адвокатуре Србије“ 

 

У суботу 22.02.2014. обележена је 152-га годишњица од доношења првог Закона о 

правозаступницима и „Дан адвокатуре Србије“. У част празника адвокатуре приређена 

је свечана академија у Медија центру Министарства одбране Републике Србије, којој 

је присуствовао г. Ивица Дачић, председник Владе Републике Србије, представници 

извршне и судске власти, дипломатско – конзуларног хора у Србији и 

председници/представници Савета адвокатских комора и удружења правника ЕУ 

(ЦЦБЕ) – г. Алдо Булгарели и два председника ЦЦБЕ у претходним мандатима: г. 

Руперт Волф који сада пбавља дужност председника Адвокатске коморе Аустрије и г-

ђа Марчела Принбауер Гласер, која сада обавља дужност потпредседника Адвокатске 

коморе Аустрије, Међународне уније адвоката: г. Сами Акл, г. Ненад Јанићевић и г. 

Михаи-Александру Танасеску, регионални секретари, делегације адвокатских комора 

Европе предвођене председницима и потпредседницима и то:  г. Петр Поледник, 

потпредседник Адвокатске коморе Чешке, г-ђа Викториа Хеленбарт, потпредседник 

Адвокатске коморе Словачке, г. Андраш Сечкај, потпредседник Адвокатске коморе 

Мађарске, г. Дан Оанцеа, потпредседник Адвокатске коморе Румуније, г-ђа Емилиа 

Недева, потпредседник Адвокатске коморе Бугарске, председници адвокатских комора 

из свих република бивше СФРЈ: Хрватске - г. Роберт Траваш, Републике Српске -  г. 

Јован Чизмовић, Федерације БиХ - г. Бранко Марић, Црне Горе - г. Здравко Беговић, 

Македоније - г. Никола Додевски и Словеније г-ђа Тања Марушич, потпредседник, те 

представници Адвокатске коморе Француске, Адвокатске коморе Италије, Адвокатске 

коморе Париза, Адвокатске коморе Софије, Адвокатске коморе Видина, Адвокатске 

коморе Темишвара. По први пут свечаностима посвећеним „Дану адвокатуре Србије“ 

присуствовали су адвокати са подручја Косова и Метохије г. Мустафа Радоњићи и г. 

Теки Бокши. 

 

У пригодној беседи г. Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске коморе Србије је 

нагласио значај и улогу адвокатуре у остварењу принципа Владавине права и заштити 

људских права. Адвокатура је, од самог почетка и доношења првог Закона о 

правозаступницима у Србији 1862., дефинисана као самостална, саморегулирајућа и 

независна професионална делатност пружања правне помоћи. Темељни принципи 

професије су очувани током свих 152 година свог постојања у Србији и указао на 

изазове са којима ће се професија суочити са наредном периоду. 

 

У својој речи г. Ивица Дачић, председник Владе Републике Србије је нагласио да је 

адвокатура, према Уставу Републике Србије, самостална и независна служба која 

пружа правну помоћ грађанима и представља први и последњи бедем одбране људских 

права и грађанских слобода. 

 

Адвокатура у Србији је била и доиста треба да буде глас критике савременог правног 

живота, неоптерећена центрима финансијске, политичких и других центара моћи. 

Правила адвокатског реда која произилазе из професионалних и моралних обавеза су  

таква да само адвокат може да буде тај који би себи могао да зада морална и 

професионална ограничења, иначе он је  увек изложен опасности и храбар  у борби за 

праведну ствар. 



 

Србија жели да поштује основна људска права и имајући у виду да адвокатура пружа 

грађанима правну помоћ, као самостална и независна професија, морамо да будемо 

свесни да независност и самосталност адвокатуре, заправо има знак једнакости са 

поштовањем људских права и Универзалном декларацијом о људским правима 

Уједињених нација и Европском конвенцијом о људским правима. Јака и независна 

адвокатура је гарант Владавине права и гаранција људских права сваког развијеног 

друштва. Чињеница да је српска адвокатура регионално повезана и има успешну 

међународну сарадњу, је само гаранција више, Владавини права цивилног друштва. 

Пут европских интегрција Републике Србије подразумева и јачање регионалне 

сарадње српске адвокатуре у циљу заштите основних људских права свих грађана без 

обзира на верску и националну припадност. 

 

Сви присутни гости су честитајући празник адвокатуре Србије, у својим поздравним 

речима, нагласили су значај сарадње међу адвокатурама Европе и значај адвокатуре за 

остваривање Владавине права и заштиту људских права, те да су адвокати широм 

света део велике и уједињене породице која је увек спремна да пружи руку помоћи 

уколико негде буду угрожени темељни принципи професије: самосталност, 

саморегуларност и независност. 

 

У складу са наглашеним значајем сарадње међу адвокатским коморама, Адвокатска 

комора Србије и Национална адвокатска комора Румуније потписале су Споразум о 

сарадњи, којим је предвиђена сарадња у области едукације, информисања о правним 

системима, могућностима професионалног рада на територији обе државе, заштити 

људских права и грађанских слобода и у другим областима од интереса за адвокатуре 

региона и земаља потписница. 

 

Проф. др Миодраг Орлић, професор грађанског права на Правном факултету 

Универзитета у Београду је представио рад Комисије за израду нацрта Грађанског 

законика у Републици Србији, указао на историју и допринос истакнутих правника 

развоја правне мисли у овој области. Проф. Орлић је указао на кључне дилеме са 

којима се суочила Комисија у раду и позвао адвокате да се укључе у јавну расправу 

која почиње у 2014. години. 

 

У уметничком програму наступио је хор АКУД „Лола“. 

 

Истог дана у хотелу „Crowne Plaza“ приређена свечана вечера током које је пред 

гостима и више од 400 адвоката из Републике Србије наступио музички оркестар 

Адвокатске коморе Србије „Rock and Law Band“. У „Rock and Law Band“ су наступили 

г. Братислав Браца Тодоровић, адвокат у Нишу – бас гитара и уметнички вођа 

оркестра, г. Србољуб Срба Стојановић, адвокат у Пожаревцу - саксофониста, г. 

Бранимир Митровић, адвокат у Сомбору – бас гитара и вокал, г. Андреја Зечевић, 

адвокат у Београду – клавијатуре и вокал, г. Драгослав Трнинић, адвокатски 

приправник у Београду – ритам секција, г-ђица Марија Шкундрић, адвокат у Београду 

– вокал и г. Драгољуб Ђорђевић, адвокат у Београду – гитара и вокал. Свечана вечера 



је протекла у пријатној атмосфери и пружила је прилику да се колеге са различитих 

простора међусобно упознају и размене мисли. 


