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Поводом двогодишњице убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића, Адвокатска комора
Србије даје

САОПШТЕЊЕ

Данас се навршава две године од убиства адвоката Драгослава Мише Огњановића, а да
налогодавци и учиниоци тога злочина нису откривени.

Адвокатска комора Србије је јасна у намери да истраје у својим напорима да се одговорни за
овај злочин пронађу и казне и да пажњу адвокатске и шире јавности држи усмерену на овај
случај. Убиство адвоката Драгослава Мише Огњановића је постало парадигма напада на
адвокате и на најдрастичнији начин показало у каквим околностима адвокати у Србији врше
своју професионалну делатност.

Адвокатска комора Србије изражава своје незадовољство и забринутост услед чињенице да у
протекле две године полиција и тужилаштво нису успели да прибаве доказе на основу којих
би могли да процесуирају налогодавце и учиниоце овог убиства. Овакво стање ствари није
добра порука адвокатури и нашим грађанима, јер решавање овог случаја представља
својеврсни тест за надлежне органе и државу у целини. Успех у борби државе са
организованом криминалом би био најбоља порука грађанима да систем функционише.

Адвокатура је показала велико стрпљење очекујући резултате и помаке у истрази коју
спроводи Тужилаштво за организовани криминал, али убрзо ће се поставити питање стварне
воље, способности и спремности надлежних органа да разреши овај случај. Уколико дође до
таквог закључка, адвокатура ће поставити питање одговорности надлежних.

Позитивни помаци у унапређењу кривично – правне заштите адвоката који се огледају у
увођењу новог кривичног дела Напад на адвокате, Обавезно упутство тужиоцима за хитан
поступак у случајевима напада на адвокате и формирање и рад Сталног тела за прађење свих
напада на адвокате и унапређење њихове кривично правне заштите, адвокатура у потпуности
препознаје и цени, али они неће бити довољни уколико се не реши случај убиства адвоката
Драгослава Мише Огњановића, као и други нерасветљени случајеви попут убиства
адвокатског приправника Немање Стојановића.

Зато ће Адвокатска комора Србије употребити све своје ресурсе и извршити највећи притисак
на надлежне државне органе како би починиоцу овог злочина били пронађени, и наставити
да о свим подацима везаним за ову истрагу, који су јој доступни, обавештава адвокатску и
ширу јавност.
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