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 Адвокат Владимир Гајић изјавио је данас да су избори у Адвокатској комори Београда
показали да је "вирус напредњачког режима" инфицирао и адвокатуру која би требало
да буде оаза независности.

  Гајић је агенцији Бета казао да се уназад неколико година у адвокатској комори гласа
уз помоћ капиларних гласова, по истом систему као и у држави.   

"Утицај режима је директан и нескривен. Неки од високопозиционираних представника
режима вршили су кампању и притисак у правцу у којем треба да се гласа. Таблоиди су
били ту да представе Зденка Томановића као кандидатата опозиције. Потпуно је
неважно ко сте и какав реноме имате у адвокатури. Квалитети који би требало да буду
одлучујући немају готов никакав утицај", оценио је адвокат.

  

Додао је да је Томановић био најбољи кандидат за ту позицију, али да није изабран за
председника коморе због притисака од стране власти.

  

"Томановић је једна остварена личност у сваком погледу, независан интелектуалац,
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адвокат који држи до угледа професије, али нажалост, окарактерисан је као
'непријатељ власти' и 'опозиција'. И сви Томановићеви кандидати за потпредседника и
Управни одбор су изгубили, упркос томе што се неспорно ради о значајним адвокатима
Србије и Београда, као што су Сеад Спаховић, Слободан Ружић, Новак Лукић, Раде
Терзић, Слободан Кремењак… Њих су победили адвокати који су обезбедили капиларне
гласове и за које је јасно да неће радити ништа на тему озбиљнијег учешћа и улоге
адвокатуре у јавном животу", истакао је Гајић.

  

По његовим речима, после избора у Адвокатској комори Београда власт може да буде
задовољна, јер "адвокатура неће правити никакве проблеме".

  

Гајић је рекао да би Томановић сигурно победио да се "конкуренти нису сетили да
истакну и трећег кандидата који је играо улогу адвокатског талибана на улицама и пред
Врховним касационим судом Чеду Кокановића".

  

"Кокановић је директно омогућио пораз Томановића", оценио је Гајић.

  

Навео је да је симболика избора у комори у две слике

  

"Прва је пораз адвоката Радета Терзића од адвокатице Биљане Кајганић за
дисциплинског тужиоца, а друга је, што сада на пример 'господин Легија' има бар десет
својих фанова међу члановима Управног одбора коморе", истакао је Владимир Гајић.

  

Адвокат Момчило Булатовић изабран је у суботу за новог председника Адвокатске
коморе Београда.

  

Булатовић је добио 577 гласова, Зденко Томановић 495 гласова, а Чедомир Кокановић
333 гласа. На гласању је било 70 неважећих гласачких листића.

  

(Бета)
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