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   АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 

                          e-mail: komora@sbb.rs        a.k.srbije@gmail.com 

     

 
Број: 1479/2011 

29.09.2011. 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ДР МИРКО ЦВЕТКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Г-ЂА СНЕЖАНА МАЛОВИЋ, МИНИСТАР 

 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

Г-ЂА ЗАГОРКА ДОЛОВАЦ, РЕПУБЛИЧКИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ 

 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

 

 
Поштовани, 

 

 

Лично Вам се обраћам, као председник Адвокатске коморе Србије, а ради 

заштите јавног интереса и угледа наше државе, како на унутрашњем, тако ни на 

међународном плану. Кредибилитет једне државе се мери нивоом владавине права. 

Адвокатура има посебан положај у систему владавине права и као независна 

професија  представља контролни фактор у демократским системима. Недопустиво је 

да се на најгрубљи могући начин крши Устав Републике Србије и Закон о Државном 

већу тужилаца и да у овом телу у време доношења најосетљивијих одлука НЕМА 

ПРЕДСТАВНИКА АДВОКАТУРЕ. 

  

У овом допису Вама, не желимо да размишљамо да ли је то само случајан 

пропуст, у чему се огледа крајња неозбиљност и волунтаризам појединаца или још 

горе, игнорисање адвокатуре приликом одлучивања овог високог тела. Ниједно, ни 

друго не представља добру поруку за будућност наше државе и не доприноси 

владавини права. Напротив, ствара се однос неповерења према нашој древној 

професији и обрнуто. 

 

Зато захтевамо да нам одговорите да ли заиста сматрате да је представник 

адвокатуре потпуно непотребан у овом телу, иако су и Устав и Закон о Државном већу 

тужилаца јасно одређени према овом.  

 

Посебно указујем на став Адвокатске коморе Србије и желим да изразим своје 

велико незадовољство и незадовољство адвокатуре Србије у целини, са чињеницом да 

је адвокат у овом телу изборни члан (бира га Народна Скупштина), а није у том телу 



 2 

члан по положају. Другим речима, на овај начин је компромитована независност 

адвокатуре и достигнути ниво статуса ове професије на глобалном плану. Када ово 

кажемо, мислимо и на представника Универзитета који је, по нашем мишљењу, такође 

морао да буде члан по положају, а не изборни члан. Крајње исходиште је тражење  

одговорa на питање: шта је са независношћу адвокатуре и аутономијом универзитета? 

Да ли су ови придеви само декларативни или представљају суштину за ова два 

сталежа?  

 

Управо поштујући напред наведено, адвокатура Србије ће увек и до краја 

стајати уз свог предложеног представника за ово тело и неће дозволити да извршна 

власт или било ко други утиче на већ донету одлуку у органима Адвокатске коморе 

Србије. 

 

Копија овог писма биће упућена најзначајнијим асоцијацијама адвоката, Савету 

Европе, Мисији Европске  уније у Београду и Венецијанској комисији. 

 
 С поштовањем, 

 

  
  

                      ПРЕДСЕДНИК  

                  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

 

                                                   Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
 

 

 


