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ДИРЕКТОРУ УПРАВЕ – ДЕЈАНУ ЦАРЕВИЋУ 

 
НЕМАЊИНА 22 – 26 

БЕОГРАД 
 
 
Поштовани г-дине Царевићу, 
 
 
Последњих дана велики број писаних и електронских медија објавили су транскрипт 
аудио записа разговора који је адвокат Дејан Лазаревић водио са својим клијентима – 
Вељком Беливуком и Марком Миљковићем, који се већ шест месеци налазе у посебној 
притворској јединици Окружног затвора у Београду.  

Из садржине објављеног транскрипта произилази да се разговор водио након лишења 
слободе Беливука и Миљковића, што значи да је снимак разговора могао бити сачињен 
само тајним снимањем током посете адвоката клијентима који су се налазили у притвору. 

Право на поверљив разговор са браниоцем је неприкосновено право окрвиљеног које је 
загарантовано Уставом и Европском конвенцијом за заштиту људских права. 

Органи државне власти дужни су да се уздрже од предузимања радњи којима се ово право 
окривљеног повређује и то, пре свега, у ситуацији када је окривљени лишен слободе.  

Уколико су објављени транскрипти истинити, то би значило да се разговори 
притвореника и њихових бранилаца у просторијама за посете посебне притворске 
јединице Окружног затвора у Београду снимају у циљу упознавања са садржином 
поверљиве комуникације. 

Управа за извршење кривичних санкција одговорна је за обезбеђење потребних услова за 
несметано општење адвоката са притвореним лицима и лицима која су лишена слободе. 
Свако нарушавање права на поверљив разговор представљало би не само флагрантно 
кршење основних права окривљених, већ и злоупотребу овлашћења органа државне 
власти. 

Имајући у виду напред наведено, позивамо Вас да преиспитате све околности под којима 
је овај снимак разговора могао настати, као и да наложите да се уз помоћ техничких 
уређаја изврши провера да ли су просторије за посете адвоката „озвучене“ тј. да ли су 
снабдевене уређајима за тајни надзор и снимање разговора, као и да ову проверу 
наложите не само у просторијама за посете посебне притворске јединице Окружног 
затвора у Београду, већ и у свим посторијама за посете адвоката у оквиру надлежности 
Управе на чијем сте челу. 
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Адвокатска комора Србије је спремна да делегира представнике адвокатуре који ће 
присуствовати спровођењу провера како би се уверили у веродостојност резултата 
провере.  

Сматрамо да је поводом овог важног питања неопходно отклонити сваку сумњу у погледу 
начина на који Управа за извршење кривичних санкција функционише, што би значајно 
допринело успостављању нарушеног поверења. 

 

С поштовањем, 

 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                                 Виктор Гостиљац, адвокат 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 


