
 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

 Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда саопштавају да ће  у 

понедељак 01.10.2018. године, адвокати ступити у једнодневну обуставу рада на целој 

територији Републике Србије као израз незадовољства адвокатуре због изостанка видљивих 

помака и конкретних резултата у расветљавању кривичних дела напада на адвокате.  

Овим протестом  скрећемо пажњу јавности да тужилаштво и полиција који су 

искључиво одговорни за спровођење истраге и откривање извршилаца кривичних дела већ дужи 

низ година немају одговарајући учинак и показују велику инертност приликом предузимања 

истражних радњи када је реч о кривичним делима која су извршена према адвокатима у вршењу 

адвокатске службе.   

Адвокатура изражава незадовољство због поступања Републичког јавног тужилаштва 

које је због наводне заштите интереса истраге убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића 

прекинуло комуникацију са представницима Адвокатске коморе Србије. Овакво поступање 

оцењујемо као покушај прикривања изостанка резултата и непоштовање постигнутог договора 

да се адвокатура редовно обавештава о току ове истраге. 

Овим протестом адвокати Србије подсећа јавност на неопходност делотворне заштите 

адвоката у вршењу адвокатске службе што је претпоставка за  функционисање правосуђа у 

свакој правној држави.  

Адвокатска комора Србије и Адвокатска комора Београда поздрављају рад Сталног тела 

за праћење напада на адвокате у делу који се односи на рад на унапређењу кривичноправне 

заштите адвоката увођењем новог кривичног дела Напад на адвокате, као и на доношењу 

Општег обавезног упутства свим тужилаштвима за хитно поступање поводом кривичних дела 

учињених на штету адвоката.  

Међутим, ови помаци представљају само претпоставку за остварење конкретних 

резултата којих у овом тренутку нема. 
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