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Поштовани гости, колегинице и колеге, 
 
Поздрављам Вас у име АК Чачак и захваљујем се што својим присуством 
узимате учешће у програму 34. Видовданских сусрета адвоката Србије. 
 
После ковида и 2 године својеврсног изгнанства из нормалног живота и 
рада, ову нашу традиционалну манифестацију одржавамо у формату и на 
начин како смо то чинили претходних година. 
 
Видовдан, у нашем народу симболизује отпор, патриотизам, витештво и 
херојство, али изнад свега Видовдан симболизује слободу и управо због те 
универзалне вредности, коју слобода представља, ми адвокати се 
окупљамо о Видовдану у Крушевцу, уз свест да слободу адвокатуре и 
слободу друштва у целини, морамо развијати, чувати и бранити као 
највећу вредност.   
 
Слобода је симбол наше професије, која се по својој уставној и законској 
дефиницији налази између грађана и државних институција, на путу 
остварења и заштите њихових права и слобода. 
 
Ово нам намеће обавезу да се у свом раду придржавамо Устава, закона и 
Кодекса професионалне етике, да својим професионалним деловањем 
доприносимо јачању институција и државе у целини, а тиме и јачању 
правне сигурности.  
 
Данас је свечаност и није прилика да отварамо тешка и неугодна питања, 
којих свакако има и која притишћу нашу организацију и читаво друштво. 
То ћемо чинити на радним седницама надлежних органа коморе, а данас 
можемо пријатељски и неформално разговарати о свим темама, па и о 
оним темама, које нису угодне и које указују на наше слабости. 
 
Време за нама је показало да је АКС са коморама у њеном саставу, наша 
кућа и у добрим и у лошим временима. Кућа која адвокатуру штити, чини 
је јачим и одговорнијим чиниоцем у друштву. 
 



Знамо да наша професија није баш омиљена и да се адвокати заменом теза, 
најчешће неосновано,  оптужују за многе проблеме у друштву. 
 
Међутим, чињенице указују да адвокати по правилу не стварају проблеме, 
већ да у тим проблемима само учествују и то тако што у највећем броју 
случајева доприносе њиховом законитом решавању.  
 
Коначну реч са снагом извршне одлуке о свим тим питањима и 
проблемима у овој земљи ипак доносе судови, тако да се одговорност 
државних органа, а посебно одговорност судова, за садашње стање 
изражене правне несигурности ни на који начин не може умањити.  
Посебно се то не може чинити пребацивањем одговорности за такво 
стање на адвокатуру.  
 
Напротив, чињенице говоре да се адвокатура у континуитету залаже за  
јачање правне сигурности и владавину права у нашем друштву, јер је то 
амбијент у коме се ми адвокати најбоље сналазимо и у коме нашим 
клијнетима можемо пружити најквалитетнију правну помоћ.  
 
Навешћу само један пример и доказ који сведочи о спремности  
адвокатуре да се ствари поправе, да буду боље и поштеније. 
 
Наиме, сви знамо да је заједничким деловањем адвокатуре, Министарства 
правде и ОЕБС-а, у претходном периоду препознат озбиљан проблем 
корупције у области ангажовања бранилаца по службеној дужности, те да 
је тек након формирања Кол центра АКС, чији рад финансирају адвокати 
Србије, прекинут ланац корупције и непотизма у овој области. 
 
Наши судови, тужилаштва, полиција и органи управе нису имали довољно 
воље, нити снаге да сами реше овај проблем, тако да су адокати  
финансирањем и реализацијом овог пројекта показали да се овакви и 
слични проблеми у друштву, озбиљним и одговорним поступањем и 
сопственом одрицањем могу успешно решавати.  
 
Поштоване колегинице и колеге због тога верујем да ћемо у наредном 
периоду и са добрим намерама превазићи проблеме који угрожавају 
јединство наше организације и да ћемо уз пуно разумевање и међусобно 
уважавање отклонити узроке тих проблема. 
 



Још једном, хвала вам што сте данас са нама у Крушевцу, желимо вам 
пријатан боравак и дружење у наставку програма са којим сте упознати.  
 

    Председник АК Чачак 
Адвокат Миодраг Алексић 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


