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Пролог

Поштоване колегинице и колеге адвокати,

Част ми је да могу да Вам се обратим и на овај начин са уверавањем да ће будуће
информисање у оквиру Адвокатске коморе Србије бити редовно и да ће чланови
добијати овакве билтене убудуће месечно. Осим тога, сви ми који посећујемо сајт
коморе Србије знамо да је врло проблематичан и понекад крајње некомфоран за
коришћење. Овом приликом желим да вас обавестим и о чињеници да је сајт
Адвокатске коморе Србије у својој новој верзији приведен почетку рада, са надом да ће
чланству представљати задовољство да се убудуће буквално дневно информише о
проблемима адвокатуре. На сајту ће постојати могућност вођења расправа међу
колегама око стручних питања у професији, као и линкови према организацији младих
адвоката и свим другим асоцијацијама адвоката у свету и окружењу, те линкови ка
разним адресама интересантним за адвокатуру, а наравно и према базама података које
садрже збирке прописа. Овај билтен има амбицију да прерасте у адвокатску новину о
чему се већ воде дискусије.

У овом броју билтена посебна пажња је посвећена најбитнијим догађањима од
интереса за нашу професију, са очекивањима да ће се колеге још више укључити у
расправе око најважнијих тема тако битних за будућност адвокатуре у Србији и својим
активностима допринети решавању основних проблема у струци.

У овом броју се бавимо проблемима пореске политике и фискалних каса,
проблемом номенклатуре делатности, учешћем адвокатуре у изради најважнијих
законских пројеката, односима са институцијама система, министарством правде,
пројкетом ЗКПа и КЗа, трибинама које су одржане о ЗИПу и ЗУСу и одјецима са тих
трибина, прославом и обележавањем Дана адвокатуре Србије и оним најважнијим,
израдом Закона о адвокатури. У овом броју ћемо говорити и о Секцији младих адвоката
Србије и предлогу оснивања Савета (тела састављеног од бивших председника комора
како српске тако и основних) као тела које ће се бавити филозофијом професије и
заузимањем ставова и препорука према органима комора и искрслим проблемима.
Говорићемо и о адвокатима уметницима: сликарима, музичарима, песницима и
писцима са жељом да адвокате представимо и као људе који се баве уметношћу и јесу
уметници.
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Међутим, не може се рећи да је све тако лепо и добро. Јако је тешко помирити се
са чињеницом да данас када је професија и њена независност доведена у питање можда
више него икада, будемо суочени са иступањима неких наших чланова на високим
функцијама у адвокатури, са намером директне политизације професије.
Неприхватљиво је да се Адвокатска комора користи за личну промоцију код јавног
објављивања одређених политичких ставова или приступања одређеним политичким
партијама. Оцене стања у адвокатури или шире, у правосуђу, као оправдање за
приступање одређеној политичкој странци, представљају грубо кршење Кодекса
професионалне етике адвоката, нарочито у делу који се односи на обавезу чувања
независности професије. Оцене стања у адвокатури, у оквиру рада органа адвокатске
коморе може да даје сваки члан коморе, али не изван органа коморе, а поготово не
особа која је у два изборна мандата била на челу најбројније адвокатске коморе, која по
природи ствари има и највећи утицај на стање у адвокатури у целини. Тешкоће које
адвокатура има у свакодневном раду и мере које треба предузети да се те тешкоће
отклоне, морају бити стални задатак органа адвокатске коморе и носилаца функција, а
не појединих политичких партија, како се ових дана у јавности говори. Адвокатура по
природи ствари, као професија sui generis има за основни циљ и задатак заштиту
људских права, а тај задатак захтева да адвокати у обављању професионалне делатности
не буду политички ангажовани. Овај став је од посебног значаја када су у питању
носиоци функција у адвокатској комори.

Време је да се вратимо традицијама  професије која је као и цело наше друштво
пролазила кроз кризу идентитета и достигнутог нивоа система вредности јер једино
тако можемо да обезбедимо респект генерацијама Адвоката који долазе после нас.
Тешко јесте, али нада која стоји у свему томе треба да нас изведе на пут са кога смо
сигурно скренули у магли тешких збивања за која се сви надамо и верујемо да су далеко
иза нас.

Колегинице и колеге, желим Вам добар посао, веру, љубав и наду за сада и за
сутра!

У Београду
6. маја 2010 .                                             Председник Адвокатске коморе Србије,

Драгољуб Ј Ђорђевић, адвокат
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Увод
На Другој редовној годишњој Скупштини

констатован је престанак мандата г. Владимира
Шешлије, досадашњег председника АК Србије са
15.04.2009., као даном брисања из Именика адвоката,
ради остваривања права из пензијског осигурања. На
овој Скупштини за председника АК Србије изабран је
г. Драгољуб Ђорђевић, адвокат из Београда, који ће
ову дужност обављати до краја мандата овог
Управног одбора, до децембра 2010. Г. Ђорђевић је,
до одржавања Друге редовне Скупштине обављао
дужност потпредседника АК Србије, а како је
приликом кандидовања за председника АК Србије,
поднео оставку на ову дужност, Скупштина је
спровела изборни поступак и у делу који се односи на
избор потпредседника АК Србије. Скупштина АК
Србије изабрала је г. Зорана Јеврића, адвоката из
Београда за потпредседника АК Србије.

Од дана одржавања Друге редовне годишње
Скупштине, Управни одбор одржао је десет седница,
ради разматрања питања везаних за рад и положај
адвокатуре, али и питања која су везана за текуће
пословање Адвокатске коморе Србије.

Посебну пажњу Управни одбор је посветио
следећим питањима:

- Фискалне касе у адвокатури и предлози за
измене и допуне прописа који регулишу ово питање у
делу који се односи на адвокатуру;

- Закон о адвокатури;

- Сет закона у области кривичног законодавства
и организовање Округлог стола на тему „Промене у
кривичном законодавству“;

- Избор кандидата за изборне чланове Високог
савета судства и Државног већа тужилаца правог
састава из реда адвоката;

- Учешће представника адвокатуре у раду
радних група Министарства правде за израду нових
прописа;

- Повезивање адвокатских комора у Србији у
јединствен информациони систем;

- Избор представника адвокатуре у државним и
другим органима;

- Оснивање секције „Млади адвокати Србије“;

-Унапређивање информисања чланства и
јавности са активностима у Адвокатској комори
Србије;

- Формирање секције Адвокатске коморе Србије
ради окупљања адвоката који се баве различитим
видовима уметности.

- Формирање Савета;

- Обележавање Дана адвокатуре Србије.

***

Фискалне касе у адвокатури
(активности органа Коморе су дате хронолошким редом)

Обавеза увођења фискалних каса представља
облик нарушавања приватности адвокатских
канцеларија и заштите података и интегритета
странака које адвокати заступају.

Настављајући раније започете активности ради
измене Уредбе Владе Републике Србије о одређивању
делатности код којих не постоји обавеза
евидентирања промета путем фискалних каса и њеног
стављања ван снаге у односу на адвокате, односно
измена и допуна Закона о фискалним касама,
представници Адвокатске коморе Србије учествовали
су на састанку „ПЕКО“ Комитета „ЦЦБЕ“ који је
одржан у Букурешту 24.06.2009. Наиме, Адвокатска
комора Србије је својим дописом од 16.06.2009.
затражила да Савет адвокатских комора Европе, као
најбројније професионално удружење адвоката и
адвокатских комора Европе, који је истовремено и
саветодавно тело Комисије ЕУ за рад и положај
адвокатуре, за давање стручног мишљења и подршку
напорима адвокатуре Србије да се ови прописи измене
на напред наведени начин. Уз захтев ове Коморе
достављена је анализа прописа у области фискалне
политике који се односе на фискалне касе. „ПЕКО“
Комитет је прихватио захтев Адвокатске коморе
Србије и ово питање одмах узео у разматрање,  на
састанку „ПЕКО“ Комитета који је одржан у
Букурешту 24.06.2009. У складу са закључцима тог
састанка, током јула и августа прикупљене су
информације о правној регулативи овог питања у
земљама ЕУ и европског економског подручја. На
основу прикупљених података утврђено је да ниједна
од земаља ЕУ и европског економског подручја не
познаје обавезу да адвокати пружене адвокатске
услуге евидентирају путем фискалних каса. Фискалне
касе се користе искључиво у трговини и приликом
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пружања комерцијалних услуга.  Након прикупљања
ових података и упоредне анализе националних
законодавстава и међународних прописа, „ЦЦБЕ“ је
упутио писмо званичницима Републике Србије:
Председнику Републике, Председнику Владе,
Председнику НСРС, надлежним одборима НСРС,
посланичким групама и ресорним министрима и
указао на нарушавање независног и самосталног
положаја адвокатуре, угрожавање основних људских
права и нарушавање функционисања целокупног
правосудног система. „ЦЦБЕ“ је посебно указао на
специфичности адвокатуре, као професије sui generis и
неприхватљивост законских решења којима се
нарушавају основни принципи професије, аутономија
адвокатских канцеларија, професионална адвокатска
тајна и задатке адвокатуре као самосталне делатности
у одбрани гарантованих људских и грађанских права.
Самостална и независна адвокатура представља камен
темељац за функционисање правне демократске
државе и о праву на бављење и престанку бављења
овом професијом не сме и не може да одлучује
ниједан орган изван адвокатских комора, које су
обавезна, независна и самостална струковна удружења
која врше јавна овлашћења.

Међународна унија адвоката, као најбројније
професионално удружење адвоката која окупља више
од два милиона адвоката и националне адвокатске
коморе из 110 земаља је прихватила иницијативу
Адвокатске коморе Србије и указала да увођењем
фискалних каса у адвокатске канцеларије, механизми
контроле који су утврђени прописима у области
фискалне политике доводе до нарушавања основних
принципа правне државе, угрожавања основних
људских права и независног и самосталног положаја
адвокатуре.

Како извршна власт у Србији није дала
позитиван одговор на оправдане захтеве адвокатуре за
измене прописа којима се уводе фискалне касе у
адвокатским канцеларијама и намећу неприхватљиви
механизми контроле пословања адвокатских
канцеларија, адвокати Србије су били принуђени да
организују тродневни протест упозорења од 09. до
11.11.2009.

Адвокати Србије су иницијативу за
организовање протеста усвојили на Конференцији
адвоката Србије која је одржана у Београду
10.10.2009. уз учешће више од 500 адвоката из целе
Србије. На Конференцији адвоката Србије указано је
на неоснованост увођења фискалних каса у адвокатске
канцеларије и недопустиво нарушавање основних
професионалних принципа, независности професије,
адвокатске тајне и неприхватљивост овлашћења
појединих државних органа да могу мимо органа

адвокатске коморе да затворе адвокатске канцеларије
до 60 дана у случају утврђивања неправилности у
пословању адвокатских канцеларија и некоришћења
фискалних каса.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је на
седници која је одржана 24.10.20009. прихватила
иницијативу за организовање протеста и формирала
Протестни одбор, који је тродневни протест адвоката
Србије успешно водио и координирао. Скупштина
Адвокатске коморе Србије формирала је Протестни
одбор у саставу: Славко Јеловац, председник,
Александар Ћурчић, заменик председника, Зоран
Лазаревић, Момчило Перић, Александар Килибарда,
Дарко Петричевић, Горан Ковачевић, Милија
Станковић, Петар Поповић – сви адвокати из
Београда, Марко Богдановић, члан Управног одбора
Адвокатске коморе Србије и председник Комисије за
порезе и доприносе, Бранислав Вулић, члан Управног
одбора Адвокатске коморе Србије и члан Комисије за
порезе и доприносе и председник Адвокатске коморе
Војводине, пет адвоката из Адвокатске коморе
Војводине и по најмање два адвоката из других
адвокатских комора у Србији по избору тих комора.

Протестни одбор АК Србије је остварио добру
сарадњу са протестним одборима у Србији и током
протеста упозорења радио је у непрекидном заседању
уз дневну размену информација са појединим
протестним одборима.

Током протеста адвоката Србије који је
организован од 09.11. до 11.11.2009. обустављен је
рад и адвокати у том периоду нису приступали на
суђења. У реализацији протеста остварен је висок
степен јединства и висок ниво поштовања одлука
органа Коморе, што је у значајној мери допринело да
државни органи схвате значај и снагу адвокатуре у
Србији и прихвате Адвокатску комору Србије и
адвокатуру у целини као равноправног партнера.

Значајан део активности органа и носилаца
финкција у Адвокатској комори Србије, поводом
проблема фискалних каса, био је посвећен и
упознавању јавности Србије са ставовима адвокатуре.
У 2009. уочена је стална негативна медијска кампања
против адвокатуре током које је покушано да се
адвокати прикажу као лица која избегавају плаћање
пореза, баве се утајом и различитим облицима
злоупотреба, а све у циљу да се оправда наметање
фискалних каса у адвокатским канцеларијама. Како би
јавност Србије била упозната са улогом, положајем,
задацима и основним принципима адвокатуре, а
нарочито како би грађани Србије били упознати са
разлозима због којих адвокати не могу да
евидентирају пружене адвокатске послове путем
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фискалних каса и зашто порески органи не могу да
спроводе контролу пословања и примене фискалних
каса увидом у адвокатске списе, нити да затварају
адвокатске канцеларије мимо органа адвокатксе
коморе, организована је Конференција за новинаре у
Медија центру у Београду 04.11.2009. на којој су
председници адвокатских комора у Србији изнели
ставове адвокатуре, указали на неприхватљивост
појединих законских решења у области пореске
политике. У периоду протеста адвоката, али и након
протеста, када је медијска блокада и негативна
кампања која је вођена против адвокатуре пољуљана,
представници адвокатуре су у интервјуима и
емисијама износили ставове професије у целини.

Значајно је напоменути, да су адвокатске
коморе у Србији и адвокати, одговорним приступом и
благовременим обавештавањем судова и других
надлежних органа, као и самих клијената, обезбедили
да интереси странака не буду оштећени током
протеста адвоката.

У анализи постигнутих резултата током
протеста, а нарочито оствареног степена јединства
адвоката и адвокатских комора у Србији поводом
решавања проблема увођења фискалних каса у
адвокатске канцеларије, потребно је нагласити
следеће:

- Протестни одбор који је успешно координирао
тродневни протест адвоката и обуставу рада у том
периоду, формиран је одлуком Скупштине АК Србије
на предлог Конференције адвоката;

-  Адвокатске коморе у Србији морају бити
јединствене у наступу и вођењу активности током
преговора са надлежним државним органима, ради
измена прописа у области пореског система у односу
на адвокате. Протестни одбор је доставио извештај
Управном одбору АК Србије поводом нарушавања
јединственог наступа и вођења активности током
преговора са надлежним органима и указао на
недопустивост таквих поступака. Протестни одбор је
добио апсолутну подршку у настојању очувања
јединства професије у наступу према извршној власти,
када се ради о овако важном питању. У прилогу овог
Билтена, доставља се Извештај Протестног одбора АК
Србије са прилозима, уз напомену и закључак да се
надамо да до оваквих неусклађених одлука више неће
долазити, када је у питању јединствени интерес
заштите професије. Срећом, иступање АК Београда
није пореметило преговоре са влашћу. Обзиром на
време када се то догодило, реално штетне последице
су могле бити несагледиве и зато Управни одбор АК
Србије остаје код захтева да адвокатске коморе у
Србији морају јединствено наступати у преговорима

са извршном влашћу по питању фискалних каса, те да
појединачне одлуке о организовању евентуалних
обустава рада на територији само једне адвокатске
коморе, не доприносе остварењу заједничког циља, а у
великој мери слаби преговарачку позицију целокупне
адвокатуре. Управни одбор АК Србије има дужност
спровођења одлука Скупштине АК Србије, као
највишег тела, а једна од тих одлука је управо ова
везана за протест адвоката, када је у питању покушај
увођења фискалних каса;

- У међусобној комуникацији, адвокати и
адвокатске коморе морају доследно да поштују
Кодекс професионалне етике адвоката, да се у
међусобној комуникацији обраћају једни другима са
достојанством и уважавањем.

По окончању тродневног протеста упозорења
Адвокатска комора Србије је покренула иницијативу
за измене и допуне једног броја прописа у области
пореског система по хитном поступку у најкраћем
могућем  року:

- чланова 3.  и  34. Закона о фискалним касама
(„Службени гласник РС“ 135/2004) и

- чланова 2. и 4. Уредбе Владе Републике Србије
о одређивању делатности код чијег обављања не
постоји обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе („Службени гласник РС 18/2009) .

Тражено је да се предлог Закона о изменама и
допунама Закона о фискалним касама достави
Народној скупштини Републике Србије на разматрање
и усвајање по хитном поступку, а Уредба Владе
Републике Србије измени ОДМАХ.

Адвокатска комора Србије је предложила
следећа решења:

I

1. У члану 3. Закона о фискалним касама
(„Службени гласник РС“ 135/2004) иза става 3 додаје
се нови став 4. који гласи:

„Обавеза из става 1. и 2. овог члана не односи се
на адвокатске послове, који представљају специфичне
интелектуалне услуге пружања правне помоћи
физичким и правним лицима у заштити њихових
међународним конвенцијама, Уставом и законом
гарантованих права.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

2. у члану 34. Закона о фискалним касама
(„Службени гласник РС“ 135/2004) у ставовима 13. и
19.  реч „није“ се брише, а иза речи „допуштена“
додаје се реч: „је“.
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II

1. У члану 2. Уредбе Владе Републике Србије
о одређивању делатности код чијег обављања не
постоји обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе („Службени гласник РС 18/2009) у
табели делатности за које не постоји обавеза
евидентирања промета преко фискалне касе, иза
делатности по шифром 63672 – помоћне активности
за осигурање и пензијске фондове додаје се нова
алинеја која гласи:

„74111 – адвокатски послови“

2. У члану 4. став 2, тачка 3, алинеја 4  Уредбе
Владе Републике Србије о одређивању делатности код
чијег обављања не постоји обавеза евидентирања
промета преко фискалне касе („Службени гласник РС
18/2009) бришу се бројеви и речи који гласе:

„74111 – адвокатски послови“.

У образложењу ових предлога наведено је
следеће:

Уставом Републике Србије утврђен је уставни
положај адвокатуре као самосталне и независне
службе која пружа правну помоћ физичким и правним
лицима у остваривању њихових Уставом и законима
утврђених и гарантованих права и слобода.

Адвокати и адвокатура, као професија у целини
су значајан, неотуђиви део правосудног система
Републике Србије који су истовремено и специфични
чувари основних људских права и слобода,  једнако
као и основног демократског принципа „Владавине
права“. Адвокати, дакле, гарантују - осигуравају
основне темеље једног демократског друштва и имају
изузетно важну улогу у правосуђу и у остваривању
владавине права, а обе ове функције представљају
саме темеље демократског друштва. Улога и положај
адвоката регулисани си су Препоруком Савета Европе
број Н (2000) 21 којом се гарантује слобода у бављењу
адвокатуром од 25.10.2000. као и Основним
принципима Уједињених нација којима је утврђена
улога и положај адвоката од 14.12.1990. Цитирани
међународни прописи су сагласно преузетим
међународним обавезама саставни део домаћег
законодавства и Република Србија је обавезна да их
поштује и примењује.

Темељни принципи адвокатске професије су:

1. самосталност,
2. независност,
3. обавеза чување професионалне тајне
4. саморегулаторност
5. самоорганизовање у адвокатске коморе које

су обавезна и независна професионална удружења и

којима је поверено вршење јавних овлашћења и то:
одлучивање о захтевима за упис у именик адвоката и
адвокатских приправника, о привременој забрани
бављења адвокатуром и о престанку права бављења
адвокатуром; оцењивање да ли је уговор о оснивању
ортачког адвокатског друштва у складу са законом;
уређују садржину и начин вођења и воде именике
адвоката, адвокатских приправника и ортачких
адвокатских друштава за територију републике; воде
дисциплинске поступке и изричу дисциплинске мере
адвокатима и адвокатским приправницима; доносе
тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад
адвоката. У оквиру наведених јавних овлашћења
адвокатска комора доноси Кодекс професионале етике
адвоката који је обавезујући за све адвокате и чије
кршење повлачи дисциплинску одговорност.

Основни принципи професионалног рада
адвоката утврђени су:

1. Основним принципима Уједињених нација од
14.12.1990. године

2. Препоруком Савета Европе Н(2000) 21 од
25.10.2000. године

3. Кодексом професионалне етике адвоката који
је усвојио Савет адвокатских комора Европе

4. Законом о адвокатури
5. Кодексом професионалне етике адвоката.

1. самосталност и 2. независност
Адвокат је у вршењу адвокатских послова

самосталан и независан.

Адвокат не заснива радни однос код
послодавца, већ приходе остварује самосталним радом
у адвокатској канцеларији, заједничкој адвокатској
канцеларији или ортачком адвокатском друштву.
Изузетак од ове законске одредбе, представља
могућност да адвокат заснује радни однос у
адвокатском ортачком друштву, чиме и даље
наставља да се бави адвокатуром, али у другачијој
организационој форми.

Адвоката у пружању правне помоћи одређују
Устав, закони, међународни прописи и подзаконски
акти и сваки притисак на њега у погледу одређивања
начина пружања адвокатске услуге и мимо налога
добијених од властодавца су недопуштени.

3. обавеза чување професионалне тајне
У свим наведеним прописима утврђена је

обавеза за адвоката да чува професионалну тајну.
Дакле, адвокат је дужан да чува све оно што му
клијент у поверљивом разговору повери или што
сазна у вези и са пружањем правне помоћи
(информације, списи, материјални докази). Од ове
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обавезе, адвоката може ослободити само клијент који
му је ту информацију поверио.

У случају кршења ове обавезе адвокат подлеже
дисциплинској одговорности и може му бити
изречена и дисциплинска мера брисања из именика
адвоката на одређени временски период.

4. саморегулаторност и 5.
самоорганизовање у адвокатске коморе

Адвокатске коморе су самостална и независна
професионална тела одговорна за уређивање правила
рада адвоката и контролу њиховог спровођења. То је
карактеристика адвокатске професије у свим земљама
Европе и земљама са демократском традицијом и
државноправним уређењем широм света. Ово
подразумева да су једино адвокатске коморе те које
могу да забране/привремено забране адвокатима
бављење адвокатуром. Свуда у Европи адвокатске
коморе су те које обезбеђују да клијенти чији су
адвокати спречени да поступају (без обзира на разлог
те спречености) имају одговарајућу правну помоћ
заступање/одбрану. Другачије правно решење овог
питања може имати озбиљне последице на рад
правосуђа с обзиром да ће клијенти остати без
одговарајуће правне помоћи и заступања од стране
адвоката. Таква законска и подзаконска решења која
омогућавају да одлуке о привременој или трајној
забрани бављења адвокатуром буду изречене изван
адвокатских комора, а уз то и без права на жалбу,
грубо нарушавају основна људска права која су
гарантована међународним конвенцијама и Уставом
Републике Србије.

Реч је, пре свега, о праву на ефикасну правну
помоћ (заступање/одбрану) коју клијентима пружају
њихови адвокати. Са овог разлога посебно указујемо
на члан 6 Европске конвенције о људским правима
који гарантује „право на фер суђење“ које у себи
садржи право да свако има „право на ефикасну и
стручну правну помоћ“ и то право је практично и
стварно и не представља нити теорију нити илузију.
Чланом 6 Европске конвенције о људским правима
гарантовано је „право на фер суђење, које обухвата и
право свакога на правну помоћ“. Овај члан Европске
декларације заједно са Првим принципом Уједињених
нација обезбеђује „право на избор браниоца током
кривичног поступка“.

Препоруком Савета Европе бр. Р (20009 21
којом је предвиђено „Да у сваком случају одсуства
адвоката и његове спречености за пружање потребне
правне помоћи клијенту, треба спречити настанак
могуће штете за права и положај клијента у поступку“.
Принцип III и Основи принципи Уједињених нација

такође предвиђају да ће „Адвокатске коморе
сарађивати са надлежним државним органима у
обезбеђивању да сви остваре право на ефикасну
правну помоћ и једнак приступ правди и да се
адвокатима омогући да својим клијентима пруже
одговарајућу правну помоћ у складу са законом и уз
поштовање Кодекса професионалне етике адвоката и
професионалних стандарда и без неприличног
мешања власти у њихову делатност.“

Дакле, ако клијенти које заступају/бране
адвокати имају право на жалбу онда то право морају
да имају и адвокати у свим случајевима укључивши
право жалбе на одлуке пореских органа. У супротном
се крше права о ефикасној судској заштити садржана
у одредби чл. 6 „У одређивању грађанских права и
обавеза или у случају било какве кривичне оптужнице
против њега, свако има право на фер суђење у
разумном року од стране независног суда који је
основан у поступку и на начин утврђен законом“ и
члана 13  Европске конвенције о људским правима:
„Свако чије је право или слобода, а које је гарантовано
Европском конвенцијом повређено од стране
службеног лица у оквиру вршења службене дужности,
има право на ефикасну заштиту пре надлежним
органом“.

Закон о фискалним касама утврдио је обавезу да
правна и физичка лица, која су уписана у одговарајући
регистар за промет добара на мало, односно пружање
услуга физичким лицима, дужна су да врше
евидентирање сваког појединачно оствареног промета
путем фискалне касе. Овим законом предвиђен је низ
изузетака од ове обавезе који су условљени
специфичним условима обављања делатности, а
Министарствима финансија и трговине и услуга
остављена је могућност да на основу заједничког
усаглашеног предлога Влади Републике Србије
предложе, а полазећи од техничких и функционалних
карактеристика фискалне касе и специфичности
одређене делатности и друге делатности мимо оних
које су већ утврђене у члану 3. Закона о фискалним
касама.

До марта 2009. године наведена Министарства
нису користила своје овлашћење из Закона, а на снази
је била Уредба истог назива коју је Влада Републике
Србије донела још 2004. године у складу са тада
важећим Законом о порезу на промет чија је примена
престала доношењем и ступањем на снагу  Закона о
порезу на додату вредност.  Уредба Владе из 2004.
године која је регулисала ова питања уважила је
специфичности адвокатских послова и они су били
ослобођени обавезе евидентирања сваког појединачно
оствареног промета/услуге путем фискалне касе.



6

Усвајањем Уредбе Владе Републике Србије о
одређивању делатности код чијег обављања не
постоји обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе („Службени гласник РС 18/2009) грубо
су нарушена и повређена напред наведена људска и
грађанска права и нарушен независан и самосталан
положај адвокатуре. Наведеним одредбама адвокатски
послови су изједначени са комерцијалним пословима
(прометом роба на мало у трговинама или са
пружањем комерцијалних услуга) што је супротно,
како Уставу Србије, тако и природи професије.
Ресорна министарства и Влада Републике Србије нису
имали у виду, код предлагања и усвајања, већ преузете
међународне обавезе, те је потребно предузети мере
на отклањању насталих незаконитости изменом
цитиране Уредбе Владе Републике Србије о
одређивању делатности код чијег обављања не
постоји обавеза евидентирања промета преко
фискалне касе („Службени гласник РС“ 18/2009) и
прецизног регулисања овог питања у Закону о
фискалним касама.

Неприхватањем ове иницијативе Влада
Републике Србије и ресорна министарсва преузимају
одговорност за кршење међународних обавеза Србије
и штете која настаје из тог поступка за државу и
грађане Србије, која се у крајњој линији увек може
изразити и новчаном вредношћу. Кршењем ових
права, грађани стичу право покретања поступка пред
Европским судом за људска права и за очекивати је да
ће пресудама тог суда, држава Србија бити обавезана
на плаћање значајних новчаних износа на име
причињене штете својим грађанима.“

Наведена иницијатива достављена је Влади
Републике Србије, Министарству правде,
Министарству трговине и услуга и Министарству
финансија.

Након протеста упозорења ресорна
министарства су започела преговоре са Адвокатском
комором Србије, поводом изнетих захтева за измену
пореских прописа и прописа о фискалним касама.
Министарство правде је од самог почетка пружало
подршку захтевима адвокатуре, која се огледала
између осталог и у подношењу иницијативе за
одлагање примене Уредбе Владе Републике Србије о
увођењу фискалних каса у адвокатским канцеларијама
до окончања преговора Адвокатске коморе Србиије и
Министарства трговине и услуга и Министарства
финансија.

У оквиру преговора са Министарством трговине
и услуга, а као знак подршке захтевима адвокатуре
Србије, Београд су 01.02.2010. посетили г. Jose Maria
Davo Fernandez, председник „ЦЦБЕ“ и г.   Corrado De

Martini, председник Међународне уније адвоката.
Уважени председници најзначајнијих
професионалних удружења у свету су током
једнодневне посете одржали састанке са
представницима Министарства правде, Министарства
трговине и услуга и Одбором за правосуђе и управу
НСРС.

Након ове посете, а као резултат заједничких
напора адвоката у Србији и међународних
професионалних удружења, Влада Републике Србије
је, на заједнички предлог Министарства правде,
Министарства финансија и Министартсва трговине и
услуга, донела Уредбу којом је одложена примена
Уредбе о одређивању делатности које нису у обавези
да евидентирају промет путем фискалних каса у делу
који се односи на адвокате, до 31.08.2010.

У складу са постигнутим договорима током
преговора са надлежним државним органима, у
наредном периоду ће  представници Адвокатске
коморе Србије и експертски тим који ће ангажовати
Комора, сачинити упоредноправну  анализу пореских
прописа у Србији, земљама у окружењу и ЕУ и
сачинити предлог измена и допуна низа пореских
прописа у делу који се односи на рад адвоката.
Предложене измене и допуне ће бити засноване на
уставно-правном положају адвокатуре,
специфичностима професије, условима у којима раде
адвокати, као и стандардима и прописима који се на
ову област примењују у земљама ЕУ.

У име Адвокатске коморе Србије са
експертским тимом сарађиваће Г. Драгољуб
Ђорђевић, председник, г. Марко Богдановић, члан
Управног одбора и председник Комисије за порезе и
доприносе, г. Бранислав Вулић, члан Управног одбора
и члан Комисије за порезе и доприносе, г. Славко
Јеловац, председник Протестног одбора АК Србије и
г. Момчило Перић, члан Протестног одбора АК
Србије.

Правни факултет Универзитета у Београду
формираће мултидисциплинарни експертски тим у
коме ће бити ангажовани најпознатији стручњаци у
области Пореског система, Јавних финансија,
Уставног права, Управног права, Међународног
приватног права.

Имајући у виду значај овог питања за рад и
положај адвокатуре у целини, у наредном периоду
биће организовани скупови адвоката, ради
изјашњавања о платформи -  смерницама за даље
преговоре са Владом Републике Србије поводом
тражених измена пореских прописа у делу који се
односи на адвокате.
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У анализи пореских и других прописа уочено је
да је један део насталих проблема, резултат постојеће
Класификације делатности у Србији, којом су
адвокатски послови разврстани у Сектор услуга, чиме
је установљена неприродна надлежност Министарства
трговине и услуга у односу на адвокатуру, а наша
професија изједначена са другим комерцијалним
активностима. Како је у овом периоду у току и процес
усаглашавања прописа Републике Србије у овој
области са Европском класификацијом делатности
(НАЦЕ рев. 2) предузете су мере, у сарадњи са
Министарством правде, да се уочене нелогичности
исправе.

Адвокатска комора Србије је предложила, а
Министарство правде подржало предлог да се измени
радна верзија нове Класификације делатности у делу
који се односи на адвокатске послове и адвокатске
коморе. Текст нове Класификације делатности је
усаглашен на састанку у Републичком заводу за
статистику који је одржан 09.04.2010. и очекује се да
Влада Републике Србије усвоји усаглашени предлог
следеће садржине:

„Група 69 Правни и рачуноводствени
послови

Први став предложеног текста треба заменити
текстом који гласи:

„Пружање правне помоћи физичким и правним
лицима пред судовима, државним органима и другим
правним лицима.“.

Став 2 треба заменити текстом који гласи:

„Припрема и израда правних докумената као
што су уговори, докумената у вези са оснивањем
привредних друштава или других економских
субјеката, на заштити патената, жигова и ауторских
права, својинских права, у вези са располагањем
имовином  за живота и после смрти и сл.“

После става 2. додати нови став 3 који гласи:

„Послови које обављају јавни бележници,
мировне судије, арбитри, медијатори, вештаци и сл.“

Досадашњи став 3, постаје став 4 који гласи:

„Рачуноводствене и књиговодствене услуге, као
што су послови ревизија рачуноводствених извештаја,
књиговодствених евиденција, финансијских извештаја
и вођење пословних књига“

Грану 69.10 Правни послови

-  адвокатски послови, који обухватају:

Пружање правне помоћи физичким и правним
лицима; пружање правне помоћи физичким и правним

лицима, давање савета и заступање физичких и
правних лица пред редовним и посебним судовима,
државним органима и другим правним лицима,
давање савета и заступање у грађанским споровима,
давање савета и заступање одбрана у кривичним
поступцима,  прекршајним поступцима и привредним
преступима, давање савета и заступање у споровима у
вези са радним односима, давање савета и заступање у
породичним односима, давање савета и консултације
у припреми правних докумената, састављање тужби,
жалби, молби, представки, уговора, тестамената,
изјава, исправа и других писмена, давање савета и
израда уговора о партнерству, уговора о ортаклуку, о
оснивању привредних друштава или сличних
докумената везаних за оснивање и рад економских
субјеката, давање савета, сачињења писмена у вези са
патентима, жиговима и ауторским правима, обављање
правних послова у име и за рачун физичких и правних
лица на основу којих та лица остварују неко своје
право и сл.

-   остали правни послови:
Остали правни послови који обухватају

активности: јавних бележника, мировних судија,
медијатора, истражитеља, вештака, стечајних
управника, извршитеља, форензичара и заступника за
патенте, жигове и трговачке марке и сл.

Не обухвата:
- активности судова дел. 84.23

Сектору Ѕ ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру овог сектора разврстана је група
делатности: Делатност струковних удружења

94.12 Делатности струковних удружења

Обухвата:

- активности обавезних, независних,
струковних организација, основаних законом, које
врше јавна овлашћења као што су: адвокатске коморе,
лекарске коморе, јавнобележничке коморе и сл.;

- активности организација чији чланови имају
интерес првенствено у оквиру одређене стручне
дисциплине или професије, као што су лекарска
друштва, удружења правника, удружења рачуновођа,
друштва инжењера и техничара, удружења архитеката
и др.;

- активности удружења специјалиста из
посебних области ангажованих у научним,
академским или културним активностима, као што су
писци, сликари, уметници свих врста, новинари и др.;



8

- ширење информација, успостављање
стандарда који се примењују у пракси и надзирање
њихове примене, заступање пред државним органима
и односе с јавношћу стручних удружења;

- активности научних друштава.

Не обухвата:
- образовање које нуде ове организације, дел. 85

Органи АК Србије у наредном периоду
нарочиту пажњу морају да посвете сарадњи са
средствима информисања и едукацији новинара и
побољшања јавног мнења у односу на рад и положај
адвоката и адвокатуре, као самосталне  и независне
професионалне делатности пружања правне помоћи.

Избори за носиоце функција и чланове
органа у адвокатским коморама у

Србији

Статутом Адвокатске коморе Србије и
статутима адвокатских комора у Србији,
прописано је да мандат носилаца функција и
чланова органа траје 4 године. Ова 2010. је изборна
година у адвокатским коморама у Србији и у
Адвокатској комори Србије. У овој години избора
носилаца функција и чланова органа комора, а
имајући у виду све изазове пред којима се
адвокатура налази, позивамо све колеге да уз
међусобно поштовање и уважавање, на
демократски начин, на одговорне дужности у
адвокатским коморама изаберу најбоље кандидате
и програме рада, који ће адвокатуру повести
напред и преданим тимским радом допринети
унапређењу положаја професије у целини.
.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је
на седници одржаној 10.04.2010.  на основу члана
38. Статута Адвокатске коморе Србије («Сл.
гласник РС» број 43/99, 65/01, 41/02) донео

О Д Л У К У
1. Расписују се избори за носиоце функција и

чланове органа Адвокатске коморе Србије:
- делегате у Скупштини Адвокатске коморе

Србије;
- чланове Управног одбора Адвокатске

коморе Србије.

2. Позивају се адвокатске коморе у Србији да
до 31.10.2010. Адвокатској комори Србије доставе

листе делегата Скупштине Адвокатске коморе
Србије и чланова Управног одбора Адвокатске
коморе Србије.

3. Према одредби члана 15. Статута АК
Србије, Скупштина АК Србије формира се по
делегатском принципу и то тако што свака
адвокатска комора бира у Скупштину једног
делегата на сваких 50 адвоката чланова те коморе.
На основу извештаја адвокатских комора у Србији,
са стањем на дан 10.03.2010. адвокатске коморе у
Србији бирају следећи број делегата за Скупштину
Адвокатске коморе Србије:

Адвокатска
комора

Број чланова
на дан

10.03.2010.

Број делегата
скупштине
АК Србије

који се бира
Београда 3197 64
Војводине 1541 31
Ниша 625 13
Чачка 611 13
Крагујевца 348 7
Шапца 318 6
Пожаревца 265 5
Зајечара 146 3
Косова и Метохије (подаци о
броју евидентираних адвоката у
посебном подлистку Адвокатске
коморе Ниша са територије
Косова и Метохије дати су
стањем на дан 18.06.2001.)

37

1

УКУПНО 7088 143

4. Чланове Управног одбора АК Србије
делегирају адвокатске коморе у Србији сразмерно
броју делегата изабраних у Скупштини, с тим да
свака комора мора имати најмање једног члана у
Управном одбору АК Србије. У складу са
одредбом члана 22. став 2. Статута АК Србије
Управни одбор АК Србије чини 19 чланова.

Адвокатске коморе у Србији на основу
члана 22. Статута АК Србије делегирају у
Управни одбор АК Србије:
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Адвокатска
комора

Број
чланова на

дан
10.03.2010.

Број
чланова

Управног
одбора АК

Србије
који се
бира

Београда 3197 6
Војводине 1541 3
Ниша 625 2
Чачка 611 2
Крагујевца 348 1
Шапца 318 1
Пожаревца 265 1
Зајечара 146 1
Косова и Метохије (подаци о
броју евидентираних адвоката у
посебном подлистку Адвокатске
коморе Ниша са територије
Косова и Метохије дати су
стањем на дан 18.06.2001.)

37

2

УКУПНО 7088 19

5. О започињању изборне процедуре и
роковима за спровођење изборних радњи
обавестити адвокатске коморе у Србији.

Адвокатура Србије је суочена са различитим
притисцима који угрожавају њен самосталан и
независан положај. Ти притисци се огледају  кроз ток
и начин спровођења реформе правосуђа, притисак
појединих носилаца извршне власти на рад судова,
али и кроз јавне иступе појединих адвоката, који,
кршећи одредбе Кодекса професионалне етике у
обављању професионалне делатности, или кроз јавне
иступе, нарушавају углед професије и покушавају да
кроз политизацију професије поткопају темеље
адвокатуре и наруше њен самосталан и независан
положај. Пред адвокатуром се налази низ задатака од
чијег успешног остварења  умногоме зависи положај
адвокатуре  наредном периоду.

Закон о адвокатури
Од 2003. у току су активности на припреми

текста Закона о адвокатури. Први предлог који је
Влада усвојила 2005. повучен је из скупштинске
процедуре, а Министарство правде формирало нову
Радну групу 2008. са задатком да та Радна група
сачини нови текст Закона о адвокатури. Како је
Адвокатска комора Србије у више наврата
инсистирала на активнијем приступу, председник АК

Србије је на састанку у Министарству правде који је
одржан 29.07.2009.  обавештен да ће се убрзати рад на
новом тексту Закона о адвокатури и да ће се број
представника адвокатуре у овој Радној групи
Министарства правде повећати.

У раду Радне групе коју је Министарство правде
формирало 2008., као представници адвокатуре
учествовали су г. Јовица Косић, секретар Управног
одбора АК Србије, г. Светозар Добросављев, члан
Управног одбора АК Србије и председник Комисије
АК Србије за Закон о адвокатури и г-ђа Милева
Богдановић, секретар Управног одбора АК Београда.
Приликом доношења решења о формирању нове
радне групе, Министарство правде је имало у виду
предлог АК Србије који је сачињен на основу
предлога адвокатских комора у Србији о саставу те
радне групе. Посебно желимо да напоменемо да је г-
ђа Богдановић у 2009. поднела оставку на место члана
Комисије АК Србије за Закон о адвокатури и члана
Радне групе Министарства правде за припрему текста
овог Закона. Текст радне верзије Закона о адвокатури
који је припремила радна група из 2008. доступан је на
увид јавности на интернет презентацији АК Србије
www.advokatska-komora.rs.

Министарство правде је донело решење о
формирању радне групе:

www.advokatska-komora.rs
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Полазна основа за рад на изради радне верзије
Закона о адвокатури Радне групе Министарства
правде која је формирана решењем из 2009. је текст
Закона о адвокатури на коме је радила Радна група
Министарства правде из 2008. Важно је напоменути
да су обе радне групе имале у виду ставове и закључке
Владе Републике Србије и информације које су
ресорна министарства достављала, о току преговора
Републике Србије за приступање Светској трговинској
организацији, као и о захтевима које су поједине
земље, током тих преговора, ставиле у делу
усаглашавања прописа Србије и либерализације
тржишта услуга.

Радна група Министарства правде за израду
текста Закона о адвокатури је почела са радом
1.10.2009. и до дана објављивања овог Билтена,
одржала 15 састанака.

Радна група  је на првом састанку дефинисала
приоритетна питања која ће разматрати и то су
следећа питања:

-  „власништво над имеником адвоката“ –
према до сада обављеним консултацијама у
Министарству правде, стекли су се услови да се
реализује дугогодишњи захтев адвокатуре – да
адвокатска комора одлучује о праву ко може да се
бави адвокатуром. Досадашња пракса је показала да је
Врховни суд Србије у управним споравима који су
вођени против решења АК Србије, којим је одбијен
захтев за упис у именик адвоката, често мериторно
одлучивао и доносио пресуде којима су поједина лица
уписавана у именике адвоката. Када се изврши увид у
архиву адвокатских комора може се утврдити да су
захтеви за упис најчешће одбијани из разлога
недостојности кандидата. Адвокатура мора да
обезбеди услове да може да одговара за квалитет
услуга, да адвокати поступају у складу са Уставом,
законима и Кодексом професионалне етике и да кроз
заштиту професионалних интереса обезбеди јавни
интерес грађана и државе Србије.

„Власништво над имеником адвоката“ може
бити остварено кроз ограничену могућност вођења
управног спора. Наиме, Управни суд би у управном
спору преиспитивао процесни део управног поступка
који је вођен пред органима адвокатске коморе. Ова
могућност би била утврђена Законом о адвокатури као
lex specialis-ом.

- „ограничење права уписа бивших
носилаца судијских, тужилачких и управних
функција“ – ово ограничење би било временско и
просторно. Једна од идеја је да се бившим носиоцима
судијских функција омогући упис у именик адвоката,
али ограничи могућност поступања на територији
окружног суда на чијој територији су обављали
судијску дужност у периоду од две или више година.
Аналогно би се ово ограничење примењивало и за
бивше носиоце тужилачке функције или представнике
извршне власти, нарочито на функционере МУП-а
Србије. Оправдано се поставља питање како ово
ограничење применити на судије Врховног
касационог суда Србије и једно од могућих решења је
везивање ограничења за територију Адвокатске
коморе Београда, на чијој територији су седишта
Врховног касационог суда Србије, Републичког јавног
тужилаштва, министарстава.

- „лиценце за рад адвоката“ – према
досадашњим законодавним решењима уписом у
именик адвоката и полагањем свечане заклетве
адвокат је стекао услове-„лиценцу“ за бављење
адвокатуром без икаквих ограничења. Лиценце у
адвокатури су заштита интереса клијената, али и саме
адвокатуре. Међународни стандарди предвиђају
обавезу, а то захтева и јавни интерес, да адвокатска
комора обезбеди услове да правна помоћ коју пружају
њени чланови, буде одређеног професионалног
квалитета и да клијент може да оствари или заштити
своје право на најбољи могући начин. У
упоредноправним решењима постоје различити
модалитети  код утврђивања лиценци. Мишљење је да
би критеријум времена проведеног у адвокатури био
недовољан и да би га требало повезати и са још неким
додатним критеријумима. У појединим земљама у
окружењу присутна су одређена законодавна решења
ових питања (Хрватска и Федерација БиХ) према
којима суд цени да ли адвокат може да буде бранилац
у конкретном кривичном предмету, с обзиром на
његово професионално искуство. Овим решењима
угрожава се независан положај адвокатуре.

- „осигурање адвоката од професионалне
одговорности“ – питање осигурања адвоката од
професионалне одговорности је тесно повезано са
питањем лиценци за рад адвоката. Да ли предвидети
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осигурање адвоката од професионалне одговорности
уопште, да ли као факултативно или као обавезно, да
ли везати висину осигуране суме са врстом лиценце
коју има адвокат. У ЕУ је осигурање адвоката од
професионалне одговорности обавезно.

- „едукација адвоката“ – у ЕУ едукација
адвоката је препоручена и представља својеврсни
императив, а адвокатска комора утврђује број сати
едукације који је у току године обавезан. У Србији је у
току формирање Правосудне академије која би била
одговорна и спроводила континуирану едукацију
судија. Адвокатска комора мора да се стара о
едукацији адвоката и једино она може и треба да буде
одговорна за ову област када је реч о адвокатима.
Прилика је да се кроз овај закон поставе темељи
формирања Адвокатске школе – академије, а да се у
наредном периоду кроз опште акте Коморе или
подзаконске акте детаљније разраде сви модалитети
рада једне такве школе. Према усвојеним програмима
активности у ЕУ планира се потпуна електронизација
правосудног система Европе до 2014. Сагласно овоме,
адвокатска комора је дужна да створи предуслове и
помогне адвокатима у Србији да  што спремније
дочекају нове услове рада, након уласка Србије у
чланство ЕУ.

- „рад страних адвокатских канцеларија“ –
треба користити мудра искуства земаља у окружењу и
у Европи. Код разматрања овог питања важно је
истаћи да један број страних адвокатских канцеларије
већ ради на територији Републике Србије без икакве
контроле од стране органа адвокатске коморе. Стране
адвокатске канцеларије које тренутно раде на
територији Републике Србије, регистроване су као
предузећа за пружање консталтинг и менаџмент
услуга. Слепо противљење уласку страних
адвокатских канцеларија на тржиште у Србији неће
бити у интересу ни адвокатуре у целини, нити
појединачних адвоката. Уколико се Законом о
адвокатури утврде услови под којима страни адвокати
могу да обављају професионалну делатност на
територији Републике Србије, отвара се могућност да
њихов рад бива надзиран, буде подложан контроли и
правилима струке, која важе за адвокате у Србији. У
случају да адвокатура израдом одговарајућих решења
у Закону о адвокатури не утврди услове под којима ће
радити стране адвокатске канцеларији у Србији,
можемо се наћи у ситуацији да нам та правила
одређује неко изван адвокатуре. Питање рада страних
адвокатских канцеларија и пружање консултантских
правних услуга у Србији је једно од отворених питања
у преговорима Републике Србије о приступању
Светској трговинској организацији.

Радна група за припрему текста Закона о
адвокатури је позвала  све адвокатске коморе у Србији
да формирају посебне радне групе у оквиру коморе са
задатком да разматрају питања, сачине предлоге и
сугестије за поједине одредбе Закона о адвокатури и
донела одлуку да се све информације у вези припреме
текста Закона о адвокатури објављивљују на website
АК Србије.

Састанци Радне групе одржавају се, почев од
14.10.2009. сваке среде у Сали за састанке Адвокатске
коморе Србије, са почетком у 17,00 сати.

У оквиру рада на припреми текста Закона о
адвокатури и међународних активности АК Србије, а
у циљу упознавања чланова Коморе се положајем
адвокатуре у Европи и перспективама развоја, на
позив Адвокатске коморе Србије г. Бернард Ватије,
адвокат у Паризу, председник Адвокатске коморе
Париза, Националног савета Адвокатских комора
Француске и ЦЦБЕ у претходним мандатима, посетио
је Београд у периоду од 21.11. до 23.11.2009.

Првог дана посете г. Ватије одржао је састанак
са члановима Радне групе за припрему текста Закона
адвокатуре из реда адвоката. Састанак је одржан у
суботу 21.11.2009. и током њега су разматрана питања
везана за поједине одредбе радне верзије Закона, а
нарочито следећа питања: услови за упис у именик
адвоката, рад страних адвокатских канцеларија,
осигурање од професионалне одговорности адвоката,
Кодекс професионалне етике адвоката, дисциплинска
одговорност адвоката и едукација адвоката. У
садржајној дискусији која се током састанка одвијала
између г. Ватијеа и чланова Радне групе, размењена су
мишљења о овим најзначајнијим питањима за рад и
положај адвокатуре.

Током овог састанка, г. Ватије је указао да услов
држављанства није усклађен са европском
регулативом и међународним споразумима чији је
потписник и Србија (пре свега регулатива СТО,
Споразум у Маракешу, директиве и препоруке Савета
министара ЕУ). Када је разматрано питање рада
страних адвокатских канцеларија у Србији, г. Ватије је
указао на неопходност разматрања овог питања и
утврђивања услова под којима страни адвокати могу
да раде на територији Србије. Посебно је указао да
страни адвокати морају бити уписани у одговарајуће
именике адвокатске коморе на територији Србије и да
у јавности могу једино да иступају под
професионалним називом који им је признат у земљи
порекла (avocat, soliciter, barrister). Предложио је да
радна група размотри ово питање и предложи она
решења које оцени за најбоља, према потребама
Републике Србије, али да треба имати у виду да ће
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Србија постати чланица ЕУ, да ће тржиште правних
услуга тада бити јединствено и да се морају створити
услови да адвокати Србије, кроз различите видове
едукације и сарадње са адвокатима из других држава,
усвоје нова знања и вештине и  буду спремни за рад у
тим условима. Посебно питање на које је указао г.
Ватије, представља рад страних адвоката изван ЕУ и у
том случају правила ЕУ предвиђају могућност
обављања само консултантских послова за право
земље порекла и међународно право.

У оквиру теме осигурања адвоката од
професионалне одговорности, г. Ватије је указао да је
ова врста осигурања у интересу адвоката, адвокатске
коморе и клијента. Предложио је да се размотре
могућности за закључивање колективних полиса
осигурања преко адвокатске коморе. Према његовом
мишљењу, које је засновано на искуству адвокатских
комора Француске, ова врста полисе је повољнија из
више разлога:

- већа осигурана сума,

- нижа премија осигурања по адвокату,

- информисаност адвокатске коморе о врсти
штетних догађаја које својим радом проузрокују
адвокати, чиме се отварају могућности за утврђивање
евентуалне дисциплинске одговорности,

- клијенти су заштићени и не зависе од
чињенице да ли је адвокат закључио појединачну
полису осигурања или не.

Постојање полисе колективног осигурања не
искључује могућност закључивања појединачних
полиса осигурања.

Г. Ватије је позитивно оценио предложена
ограничења за упис бивших носилаца правосудних
функција у одређеном временском периоду, након
престанка судијске или тужилачке функције. Посебно
је указано на неопходност да адвокатске коморе, као
обавезна професионална удружења морају да своју
функцију обављају ефикасно, самостално и независно
од свих облика власти, а нарочито у погледу
поштовања деонотлошких правила.

Иначе, у Француској је предвиђена могућност
судске заштите у случајевима када захтев за упис у
именик адвоката буде одбијен. Наглашено је да
судови у Француској поштују специфичности
професије и независан положај адвокатуре и уколико
је испоштована процедура доношења одлуке, тужбени
захтев се не усваја. Дакле, у Француској је изузетак
мериторно одлучивање у споровима због доношења
одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката.

Чланови радне групе оценили су овај састанак
као изузетно успешан и кратак, иако је трајао три сата,
с обзиром на многа питања која нису могла бити
обрађена у том периоду.

Другог дана посете, АК Србије је организовала
Округли сто на тему „Адвокатура данас и сутра –
Кодекс професионалне етике адвоката“ који је био
веома успешан, уз учешће више од 60 адвоката из
целе Србије. Одзив адвоката у недељу, на други дан
велике српске славе „Светог Архангела Михаила“,
представља потврду заинтересованости адвоката за
ово изузетно значајно питање. Г. Ватије одржао је два
уводна излагања у којима се осврнуо на најзначајнија
питања адвокатуре данас у Европи и указао на могуће
путеве будућег развитка адвокатуре у Србији. Током
Округлог стола, нарочито су разматране следеће теме:

- адвокатске коморе, као обавезна
професионална удружења адвоката, самостална,
независна удружења која самостално утврђују
правила сопственог организовања и рада адвоката

- адвокатска комора мора да омогући услове да
адвокат испуни своје професионалне задатке:
допринос остварењу правде, остваривање права на
правично суђење, остваривање „Владавине права“

- адвокатска комора мора да обезбеди
компетентост адвоката који пружају правну помоћ, а
то постиже: јасним дефинисањем услова за приступ
професији (диплома факултета, правосудни испит) и
организовањем сталне обавезне едукације адвоката
(обавезни фонд сати едукације годишње)

- адвокатска комора мора бити самостална у
одлучивању ко може бити адвокат, али мора постојати
и судска заштита, а самосталност се гарантује
обезбеђивањем сопствених извора финансирања
(уписнина, чланарина, различити фондови)

- адвокатска комора мора бити независна од
утицаја органа власти, политичких партија

- адвокатске коморе морају саме утврђују
правила органанизовања и рада адвоката

- професионална етика адвоката

- поверљивост информација које размењују
адвокати – поједине државе – адвокатске коморе
предвиђају право да је преписка између адвоката
поверљива и не постоји обавеза стављања исте на
увид клијенту или суду

- професионална тајна се мора бранити као
апсолутни, темељни принцип адвокатске професије у
свим условима
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- адвокат у истом поступку не може заступати
тужиоца и туженог/оштећеног

- Pactum ad quota litis – уговарањем овог права
адвоката ставља се у сумњу његова независност, јер
постоји сукоб интереса између адвоката и клијента

- адвокат који је сачинио неки правни акт, у
случају његовог поништења не може да брани
законитост оспореног акта и да заступа клијента у чије
име и за чији рачун је оспорени акт сачинио

- увођење фискалних каса у адвокатске
канцеларије нарушава независност професије

- забрана улагања жалбе на решење о
привременој забрани рада адвоката због непоштовања
правила о фискалним касама крши Европску повељу о
људским правима у погледу права на судску заштиту

- угрожена независност адвоката и адвокатске
коморе, јер неко изван адвокатске коморе изриче
привремене забране рада адвоката

- неприхватљив начин понашања оног адвоката,
који под оправдањем да у циљу ефикасног
остваривања права клијента вређа суд, противну
странку, пуномоћника противне странке, сведоке,
вештаке

- овим понашањем адвокат губи независност и
потребну дистанцу у односу на клијента

- сви прибављени докази у току поступка
стављају се на увид и суду и противној страни

- поштовање принципа „једнакости оружја“

- обавезе које се намећу адвокатима прописима
о спречавању прања новца и финансирања тероризма
представљају угрожавање права на независност
адвокатуре и угрожавање обавезе чувања
професионалне тајне

- рекламирање у средствима јавног
информисања није дозвољено, нити адвокати себе
смеју да препоручују наводећи да су ефикасни,
квалитетни и сл.

- адвокат у својим јавним иступима не сме да
ремети друштвену равнотежу

- логично је омогућити потенцијалним
клијентима избор специјализованог адвоката за
одређену правну област, јер то представља својеврсну
потврду очекиваног кавлитета пружене правне
помоћи

*дисциплинска одговорност
- прописима адвокатске коморе морају јасно

бити дефинисане све дисциплинске повреде, а
дисциплински поступак мора бити ефикасан са тачно
утврђеним роковима у којима се води

*осигурање од професионалне
одговорности

- осигурање од професионалне одговорности
адвоката је у интересу адвоката и клијената

- различити облици осигурања: појединачна или
колективна полиса

- у закључивању уговора о осигурању од
професионалне одговорности укључити адвокатску
комору

- у Француској колективна полиса – нижа
премија, већа сума осигурања, увид адвокатске коморе
у штетне догађаје и квалитет рада адвоката

- критеријуми за оцену наступања узрочно
последичне везе морају бити прецизни, објективни и
јасно одређени

*услови за упис у именик адвоката
- држављанство као услов за бављење

адвокатуром је превазиђен

*рад страних адвокатских канцеларија
- предлаже се јасно дефинисање услова за рад

страних адвокатских канцеларија

*едукација адвоката
- едукација адвоката у Француској је обавезна

- едукацију адвоката организује адвокатска
комора која је дужна да се стара да њени чланови
пружају правну помоћ на квалитетан начин

- обавезност се утврђује као један од услова за
бављење адвокатуром и огледа се у поштовању
потребног броја сати обавезне едукације, на
годишњем нивоу

*лиценце за рад адвоката
-  питање лиценци за рад адвоката је различито

регулисано у земљама ЕУ, најчешћи критеријум је
број година професионалног искуства

- у појединим земљама постоје различите форме
обављања адвокатске делатности, у том смислу су
предвиђени и различити нивои лиценце, али и
професионални називи
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- најчешће се посебна лиценца утврђује за
приступ највишем суду у држави

*квалитет пружене правне помоћи
- адвокатска комора одговорна је за квалитет

пружања правне помоћи

- посебно се ово питање отвара у предметима
обавезне одбране у кривичним поступцима, односно
предметима бесплатне правне помоћи

Ради што потпунијег информисања чланства, у
наставку дајемо текст радне верзије Закона о
адвокатури, са напоменом да Радна група
Министарства правде није окончала рад на тексту и да
ће исти бити подложан даљим изменама.

ПОЗИВАМО ЧЛАНОВЕ АК СРБИЈЕ ДА
ЕВЕНТУАЛНЕ ПРЕДЛОГЕ, ПРИМЕДБЕ И
СУГЕСТИЈЕ ДОСТАВЕ АК СРБИЈЕ У ШТО
КРАЋЕМ РОКУ, ПОШТОМ ИЛИ
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ НА АДРЕСУ

komora@sbb.rs
a.k.srbije@gmail.com

РАДНА ВЕРЗИЈА ТЕКСТА ЗАКОНА О
АДВОКАТУРИ

Члан 1.
Овим законом уређују се услови за

бављење и престанак бављења адвокатуром, начин
обављања  адвокатске делатности, права, обавезе и
дужности адвоката и адвокатских приправника,
привремени престанак и забрана бављења
адвокатуром, облици обављања адвокатске
делатности, адвокатски приправници, организација
и начин рада адвокатских комора, дисциплинска
одговорност адвоката и адвокатских приправника,
адвокатски испит, материјално пословањe
aдвoкaтских комора и пружање правне помоћи.

Члан 2.
Адвокатура je самостална и независна

служба од јавног интереса која пружа правну
помоћ.

Самосталност и независност адвокатуре
остварује се нарочито:
- самосталним и независним обављањем

адвокатских послова,
- организовањем адвоката у Адвокатску

комору Србије, као обавезну, самосталну и
независну организацију адвоката.

Члан 3.
Правна помоћ обухвата:

1) давањe усмених или писмених правних савета
и мишљења;

2) састављање тужби, жалби, молби, представки и
других поднесака;

3) састављaњe уговора, завештaњa, изјава,
општих и појединачних аката и других
исправа;

4) заступањe и одбрану физичких и правних лица
у њиховим правним пословима;

5) обављање других послова правне помоћи у име
и за рачун домаћег или страног физичког или
правног лица, на основу којих се остварују
права, штите слободе или други интереси, као
што су послови медијације, бесплатне правне
помоћи, и остале правне послове.

II. УСЛОВИ ЗА БАВЉEЊE АДВОКАТУРOМ

Члан 4.
Право  на бављење адвокатуром стиче се

уписом у именик адвоката и полагањем заклетве.

Члан 5.
Право уписа у именик адвоката има лице

који испуњава следеће услове:
1) да има диплому правног факултета стечену у

Републици Србији или диплому правног
факултета стечену у страној држави признату
у складу са прописима који регулишу област
високог образовања;

2) да је положио правосудни и адвокатски
испит у Републици Србији;

3) да је држављанин Републике Србије;
4) да има општу здравствену и потпуну

пословну способност;
5) да није у радном односу;
6) дa сe прoтив њeгa нe вoди кривични пoступaк

зa кривичнo дeлo кoje би гa чинилo
нeдoстojним пoвeрeњa зa бaвљeњe
aдвoкaтурoм;

7) да нема другу регистровану самосталну
делатност, да није статутарни заступник,
директор или председник управног одбора у
правном лицу, да није члан или председник
извршног одбора банке, да није заступник
државног капитала, да није прокуриста и да
нема уговор о раду утврђену забрану
конкуренције;

8) дa није осуђиван за кривично дело које га
чини недостојним за бављење адвокатуром;

9) да је достојно поверења за бављење
адвокатуром;

mailto:komora@sbb.rs
mailto:srbije@gmail.com
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10) да пружи доказ о седишту канцеларије у којој
би обављао адвокатску делатност;

11)  да није обављало правосудну или јавну
функцију у органу управе у периоду од 3
године пре дана подношења захтева за упис у
Именик адвоката.
Сматра се да није достојно поверења за

бављење адвокатуром лице из чијег се приватног и
професионалног понашања, према околностима
познатим у време доношења одлуке, може
закључити да  неће савесно обављати адвокатуру и
чувати њен углед. Достојност поверења за
обављање адвокатуре утврђује се у складу са
општеприхваћеним моралним нормама и Кодексом
професионалне етике адвоката.

Подносилац захтева за упис у именик
адвоката приликом подношења захтева дужан је да
достави доказе и информације о испуњавању
услова из става 1. тач. 1-7., 10.  овог члана, а
адвокатска комора прибавља доказе по службеној
дужности из става 1. тач. 8 и 9. овог члана.

Правна лица, државни и правосудни органи и
организације дужни су да на захтев адвокатске
коморе дају тачне и потпуне податке о кандидату
ради оцене испуњености услова из става 1. тaчка 8.
и 9. овог члана.

Испуњеност услова за упис у Именик
адвоката из ст. 8. и 9. овог члана Адвокатска
комора цени по слободној оцени.

Право на упис у именике адвоката страних
држављана имају лица која испуњавају услове
утврђене овим законом.

Члан 6.
Подносилац захтева за упис у именик

адвоката дужан је да, по доношењу одлуке
управног одбора адвокатске коморе о упису, а пре
полагања адвокатске заклетве, изврши уплату
прописаних трошкова.

Члан 7.
Подносилац захтева за кога је донета одлука

о упису у именик адвоката дужан је дa, у рoку oд
30 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe o упису, прeд
прeдсeдникoм aдвoкaтскe кoмoрe  или лицем кojе
oн oвлaсти пoлoжи адвокатску зaклeтву кoja глaси:

"Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтa
oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм рaду
придржaвaти устaвa, зaкoнa и других прoписa,
Стaтутa кoмoрe и Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe
aдвoкaтa и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм
чувaти  углeд aдвoкaтурe."

Надлежни орган адвокатске коморе дужан је
да донесе решење о упису у именик адвоката
подносиоца захтева за упис  који испуњава услове
из члана 6. овог Закона, а са даном полагања
адвокатске заклетве.

Члaн  8.
Aкo je прoтив пoднoсиoцa зaхтeвa зa упис у

имeнике  адвоката, именике адвоката страних
држављана, адвокатских приправника или
адвокатских приправника волонтера пoкрeнутa
истрaгa или пoдигнутa oптужницa зa дeлo кoje гa
чини нeдoстojним зa бaвљењe aдвoкaтурoм,
oдлучивaњe o зaхтeву мoжe дa сe oдлoжи дo
oкoнчaњa кривичнoг  пoступкa.

Aкo сe пoслe уписa у имeнике адвоката,
именике aдвoкaтa страних држављана, aдвoкaтских
припрaвникa и адвокатских приправника
волонтера сaзнa дa нису пoстojaли услoви зa упис
прoписaни oвим зaкoнoм, надлежни орган који је
донео одлуку о упису или надлежни орган
Адвокатске коморе Србије по праву надзора,
пoништићe одлуку и решење о упису. О
покренутом поступку за поништај одлуке и
решења о упису у именике, надлежни орган дужан
је да одмах, а најдоцније у року од три дана  о томе
обавести Адвокатску комору Србије и адвоката
против кога је покренут овај поступак.

У случajу пoништaja одлуке и решења о
упису адвокатског приправника или адвокатског
приправника волонтера из прeтхoднoг стaвa, врeмe
кoje je aдвoкaтски припрaвник или адвокатски
приправник волонтер (или: то лице?) прoвeo нa
рaду кoд aдвoкaтa, нe признaje сe у стaж пoтрeбaн
зa пoлaгaњe aдвoкaтскoг oднoснo прaвoсуднoг
испитa.

 Члан 9.
Против коначне одлуке о одбијању захтева за

упис у именик адвоката подносилац захтева чији је
захтев за упис одбијен, може водити управни спор,
изузев ако је захтев одбијен из разлога из члана 5.
став 1. таче 8. и 9.

Подносилац захтева чиjи je зaхтeв зa упис у
имeник aдвoкaтa oдбиjeн, мoжe пoднeти истој или
другој адвокатској комори нoви зaхтeв зa упис пo
прoтeку три гoдине oд доношења коначне oдлукe o
oдбиjaњу прeтхoднoг зaхтeвa, а ако је вођен
управни спор у року од 3 године од
правноснажности одлуке суда.

Адвокатска комора која је донела одлуку  о
одбијању захтева за упис  дужна је да одмах по
доношењу такве одлуке обавести о својој одлуци
остале адвокатске коморе у Србији.
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У случају уписа у именик адвоката противно
ставу 2. овог члана Адвокатска комора Србије ће
поништити одлуку и решење о упису, по праву
службеног надзора, уколико то не учини
адвокатска комора која је извршила упис.

III. ПРAВA И ДУЖНOСТИ AДВOКAТA

Члaн 10.
Aдвoкaт имa прaвo дa пoслoвe aдвoкaтурe

oбaвљa нa цeлoj тeритoриjи  Републике Србије.
Адвокат је дужан да се стварно и стално бави

адвокатуром.

Члaн 11.
Адвокат је дужан да клијенту савесно пружа

правну помоћ у складу са законом, статутима
адвокатских комора и Кодексом професионалне
етике адвоката.

Адвокат је дужан да чува као професионалну
тајну све поверљиве податке које ме је клијент или
странка поверио или до којих је дошао на други
начин, током пружања правне помоћи у складу са
статутом адвокатске коморе и Кодексом
професионалне етике адвоката.

Адвокат је дужан да обезбеди да лица
запослена у његовој адвокатској канцеларији
чувају професионалну тајну из става 3. овог члана.

Aдвoкaт je дужaн дa у прoфeсиoнaлнoм рaду
и у привaтнoм живoту кojи je дoступaн jaвнoсти
чувa  углeд aдвoкaтурe.

Члaн 12.
Aдвoкaт мoжe дa oбaвљa сaмo aдвoкaтску

дeлaтнoст.

Aдвoкaт нe мoжe зaснoвaти рaдни oднoс,
нити имати другу регистровану самосталну
делатност, нити бити статутарни заступник,
директор или председник управног одбора у
правном лицу, члан или председник извршног
одбора банке, заступник државног капитала,
прокуриста и да нема уговор о раду утврђену
забрану конкуренције. Aдвoкaт сe нe смe бaвити
пoслoвимa кojи су нeспojиви сa углeдoм и
нeзaвиснoшћу aдвoкaтурe.

Послови из става 3. овог члана утврђују се
Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом
професионалне етике адвоката.

Члан 13.
Статус aдвoкaтa дoкaзуje сe aдвoкaтскoм

лeгитимaциjoм.

Адвокатску легитимациију издаје адвокатска
комора у чији је именик адвокат уписан.

Суд или oргaн кojи вoди пoступaк мoжe
трaжити нa увид aдвoкaтску лeгитимaциjу.

Суд или oргaн кojи вoди пoступaк може
ускрaтити лицу, које нeмa aдвoкaтску
лeгитимaциjу из стaвa 1. oвoг члaнa, право да
поступа као адвокат у тoм пoступку и о томе
обавестити надлежну адвокатску комору.

Члaн 14.
Адвокат слободно одлучује  да ли ће

прихватити пружање правне помоћи странци која
му се обратила, осим у случајевима предвиђеним
законом.

Адвокат не може одбити пружање правне
помоћи ако га као заступника или браниоца
постави суд или други државни орган, у складу са
законом, осим ако постоје разлози предвиђени
законом због којих је дужан да одбије заступање.

Члaн 15.
Aдвoкaт je дужaн дa oдбиje пружaњe прaвнe

пoмoћи:

1) aкo je у истoj прaвнoj ствaри зaступao или
брaниo супрoтну стрaнку;

2) aкo je биo aдвoкaтски припрaвник у
aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи у кojoj сe у истој
правној ствари зaступa или брaни, или je
зaступaнa или брaњeнa супрoтнa стрaнкa;

3) aкo je члaн или je биo члaн зajeдничкe
aдвoкaтскe кaнцeлaриje или  aдвoкaтскoг
oртaчкoг друштвa, у кojимa сe у истoj прaвнoj
ствaри зaступa или брaни, или je зaступaнa или
брaњeнa супрoтнa  стрaнкa;

4) aкo je у истoj прaвнoj ствaри пoступao кao
носилац правосудне функције или службeнo
лицe у држaвнoм oргaну, органу територијалне
аутономије или органу јединице локалне
самоуправе;

5) aкo су интeрeси стрaнкe кoja трaжи прaвну
пoмoћ у супрoтнoсти сa њeгoвим интeрeсимa
или интeрeсимa њeгoвих блиских срoдникa,
приjaтeљa, сaрaдникa или других стрaнaкa, у
складу са Статутом и Кодексом;
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6) у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм,
Стaтутoм и Кoдeксoм.

Члaн 16.
Aдвoкaтa мoжe зaмeнити сaмo aдвoкaтски

припрaвник зaпoслeн у њeгoвoj кaнцeлaриjи или
други aдвoкaт, непосредно или преко свог
адвокатског приправника.

Зa прoпустe aдвoкaтскoг припрaвникa
oдгoвара aдвoкaт кoд кoгa je aдвoкaтски
припрaвник зaпoслeн.

Члaн 17.
Aдвoкaт имa прaвo нa нaгрaду и нaкнaду

трoшкoвa зa свoj рaд која је прописана
Aдвoкaтскoм тaрифом.

Aдвoкaтску тaрифу дoнoси Aдвoкaтскa
кoмoрa Србиje.

Висина награде за рад адвоката за одбране по
службеној дужности уређује се правилником који
доноси министар надлежан за послове правосуђа и
она не може бити нижа од 50%  награде прописане
Адвокатском тарифом.

Aдвoкaтскa тaрифa oбjaвљуjе се у
"Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje".

Члaн 18.
Рaди пружaњa eфикaснe прaвнe пoмoћи

држaвни oргaни, установе, предузећа и друга
правна и физичка лица oбaвeзни су дa aдвoкaту, у
складу са законом, стaвe нa увид инфoрмaциje,
списe и дoкaзe кoje су у њихoвoм пoсeду или пoд
њихoвoм кoнтрoлoм.

Члaн 19.
Aдвoкaт не мoжe бити лишeн слoбoдe за

кривична дела у вези са вршењем адвокатске
делатности, без претходне oдлуке надлежног судa.

Прeтрeс aдвoкaтскe кaнцeлaриje мoжe
oдрeдити сaмo надлежни суд у пoглeду тaчнo
oдрeђeнoг списa, прeдмeтa или дoкумeнтa.

Прeтрeс адвокатске канцеларије мoже да се
изврши сaмo у присуству адвоката кoгa oдрeди
прeдсeдник aдвoкaтскe кoмoрe у чији именик
адвокат уписан.

Прeдмeти, списи или дoкумeнтa, кao и
сaзнaњa дo кojих сe дoђe приликoм прeтрeсa
aдвoкaтскe кaнцeлaриje нe мoгу сe кoристити рaди
вoђeњa другог пoступкa прoтив странке тe
aдвoкaтскe кaнцeлaриje, заједничке адвокатске
канцеларије или адвокатског ортачког друштва.

Члaн 20.
Aдвoкaт мoжe да имa сaмo jeдну aдвoкaтску

кaнцeлaриjу.

Адвокат је дужан да на адвoкaтској
кaнцeлaриjи имa истaкнуту тaблу кoja сaдржи
нaзив: "aдвoкaт" и имe и прeзимe aдвoкaтa.

Aдвoкaт мoжe пружaти прaвну пoмoћ, oсим
зaступaњa, сaмo у свojoj aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи.

Aдвoкaт мoжe, изузeтнo, пружити прaвну
пoмoћ клиjeнту и у стaну oднoснo пoслoвнoj
прoстoриjи клиjeнтa.

Aдвoкaт је дужан да пријави прoмeну
сeдишта свoje aдвoкaтскe кaнцeлaриje на
територији исте адвокатске коморе, aдвoкaтскoj
кoмoри, у чиjи je имeник уписaн, у рoку oд 15 дaнa
oд дaнa прoмeнe сeдиштa.

Члaн 21.
Адвокат који мења седиште адвокатске

канцеларије са територије једне на територију
друге адвокатске коморе у Републици Србији,
уписује се у именик адвоката адвокатске коморе на
чију територију сели седиште адвокатске
канцеларије, без испитивања услова за упис.

Адвокат који врши промену  седишта
адвокатске канцеларије на територију друге
адвокатске коморе, дужан је да адвокатској комори
са чије територије пресељава седиште адвокатске
канцеларије поднесе захтев за брисање из именика
адвоката те коморе, ради промене седишта
канцеларије, а захтев за упис у именик адвоката
ради пресељења, оној адвокатској комори на чију
територију пресељава седиште у року од 15 дана
од дана брисања у претходној комори и да тој
комори уз захтев за промену седишта пружи доказ
о новом седишту адвокатске канцеларије.

Уколико адвокат који је поднео захтев за
брисање из именика адвоката ради промене
седишта адвокатске канцеларије не поднесе захтев
за упис у именик адвоката оној адвокатској комори
на чију територију пресељава седиште у року из
става 2. овог члана сматраће се да му је престало
право на бављење адвокатуром у смислу одредбе
члана 74. став 1. тачка 1. овог закона.

Члaн 22.
Aдвoкaт имa пeчaт кojи сaдржи нaзив:

"aдвoкaт", имe и прeзимe aдвoкaтa и aдрeсу
седишта aдвoкaтскe кaнцeлaриje.

Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja има пeчaт
сa нaзивoм: "зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja",



18

имeном и aдрeсoм седишта заједничке aдвoкaтскe
кaнцeлaриje, у складу са уговором о оснивању.

Адвoкaт, члaн зajeдничке aдвoкaтске
кaнцeлaриjе  имa прaвo дa кoристи,  поред пeчaта
заједничке канцеларије и пeчaт из става 1. овог
члана.

Адвокатско ортачко друштвo имa пeчaт кojи
сaдржи нaзив адвокатског ортачког друштва и
адресу сeдишта друштвa и користи само тај печат.

Адвокат, члан или запослени у ортачком
адвокатском друштву обавезан је да поред печата
адвоката из става 1. овог члана користи и печат
адвокатског ортачког друштва.

Aдвoкaт, заједничка адвокатска канцеларија
и адвокатско ортачко друштво мoрa стaвити пeчaт
нa свaку испрaву и пoднeсaк кoje сaчини.

Члaн 23.
Aдвoкaт имa прaвo дa oткaжe пунoмoћje.
Aдвoкaт je дужaн дa oдмaх oбaвeсти

нaдлeжни oргaн кojи вoди пoступaк о oткaзу
пунoмoћja.

Aдвoкaт кojи je oткaзao пунoмoћje дужaн je
дa нa зaхтeв стрaнкe кojoj je oткaзao пунoмoћje,
нaстaви сa пружaњeм прaвнe пoмoћи и пoслe
oткaзa, aкo je тo нeoпхoднo, дa сe зa стрaнку спрeчи
нeoтклoњивa штeтa кoja би у тoм трeнутку могла
нaстaти, aли нajдужe 30 дaнa пo сaoпштeњу oткaзa
нaдлeжнoм oргaну кojи вoди пoступaк.

Члан 24.
Aдвoкaт je дужaн дa прeдa стрaнци, нa њeн

зaхтeв, свe њeнe списe и испрaвe.
Aдвoкaт je дужaн дa чувa списe прeдмeтa и

дoкумeнтe кoje му je странка пoвeрила у рoкoвимa
прoписaним зa чувaњe aрхивскe грaђe, aкo
спoрaзумoм сa странком ниje другaчиje oдрeђeнo.

Члaн 25.
Aдвoкaт je дужaн, дa нa зaхтeв странке, издa

признаницу нa изнoс примљeне нaгрaдe,  и нaкнaдe
трoшкoвa.

За предузете адвокатске радње и учињене
трошкове, адвокат може испоставити странци
рачун, који има својство веродостојне исправе.

Члaн 26.
Забрањено је рекламирање адвoкaта,

зajeдничке aдвoкaтске кaнцeлaриjе и aдвoкaтског
oртaчког друштва.

Забрана рекламирања ближе се уређује
Статутом и Кодексом професионалне етике
адвоката.

Члaн 27.
Aдвoкaт je дужaн дa плaћa члaнaрину и друге

накнаде aдвoкaтскoj кoмoри у чиjи je имeник
aдвoкaтa уписaн.

Aдвoкaтскa кoмoрa ћe ускратити адвокату
издавање или продужење важности aдвoкaтске
лeгитимaциjе уколико није измирио обавезе из
става 1 овог члана у складу са Статутом.

Члaн 28.
Aдвoкaт je oбaвeзaн дa закључи уговор о

осигурању од професионалне одговорности кoд
oргaнизaциje рeгистрoвaнe зa oву врсту oсигурaњa.

Адвокатска комора може закључити уговор о
колективном осигурању од професионалне
одговорности за све чланове адвокатске коморе.

Адвокатска комора Србије утврђује
минималну суму осигурања за штету од
професионалне одговорности.

Aдвoкaтскa кoмoрa ћe ускратити адвокату
издавање или продужење важности aдвoкaтске
лeгитимaциjе уколико није закључио угoвoр o
oсигурaњу.

IV. УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ
АДВОКАТА СТРАНИХ

ДРЖАВЉАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Члан 29.
Адвокат, страни држављанин који је уписан у

именик адвоката друге државе, има право да
обавља адвокатску делатност на територији
Републике Србије  под условом да се упише у
Именик адвоката страних држављана  у једној од
адвокатских комора у Србији.

Именик из става 1. овог члана састоји се од
уписника А и уписника Б.

Адвокат, страни држављанин који адвокатску
делатност обавља у Србији у складу са одредбом
става 1. овог члана, адвокатску делатност обавља
под изворним називом делатности у матичној
држави, уз навођење назива професионалне
организације у коју је уписан у матичној држави.

Члан 30.
Адвокат, страни држављанин може се

уписати у Именик адвоката страних држављана у
уписник А под условом:
1.  да достави потврду адвокатске коморе чији је

члан о томе да обавља адвокатску делатност у
матичној држави, у овереном преводу на
српски језик и не старију од три месеца;
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2. да достави потврду о држављанству државе
чији је држављанин, у овереном преводу на
српски језик и не старију од три месеца;

3. да испуњава друге услове из члана 5. став 1.
тачке 4. до 10. овог закона;

4. да закључи уговор о осигурању од
професионалне одговорности у Републици
Србији.

Адвокати страни држављани уписани у
уписник из става 1 овог члана пружају усмене и
писмене правне савете и мишљења из права
матичне државе и међународног права.

Члан 31.
Адвокат, страни држављанин може се

уписати у Именик адвоката страних држављана у
уписник Б, под следећим условима:
1. да положи правосудни испит у складу са

законом,
2. да положи адвокатски испит у складу са овим

Законом,
3. да достави потврду адвокатске коморе чији је

члан о томе да обавља адвокатску делатност
у матичној држави, у овереном преводу на
српски језик и не старију од три месеца;

4.  да достави потврду о држављанству државе
чији је држављанин, у овереном преводу на
српски језик и не старију од три месеца;

5. да испуњава друге услове из члана 5. став 1.
тачке 4. до 10. овог закона;

6. да закључи уговор о осигурању од
професионалне одговорности у Републици
Србији.
Адвокат, страни држављанин који је уписан у

именик адвоката страних држављана у уписник из
става 1 овог члана има право да пружа правну
помоћ из члана 3. овог закона.

Адвокат страни држављанин који је уписан у
именик адвоката страних држављана из става 1
овог члана, у периоду од 3 година од дана уписа,
може заступати и бранити странке пред судовима у
Србији, искључиво заједно са  адвокатом
држављанином Републике Србије који је уписан у
именик адвоката једне од адвокатских комора у
саставу Адвокатске коморе Србије.

Члан 32.
Адвокат, страни држављанин, који се упише

у именик адвоката страних држављана једне од
адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе
Србије нема право:
1) да бира и буде биран за члана органа и

носиоце функција у Адвокатској комори

Србије нити у  адвокатској комори у чији је
именик адвоката страних држављана уписан;

2) да запошљава адвокатске приправнике ради
обављања приправничке вежбе у складу са
Законом о адвокатури;

3) да буде именован за привременог заступника,
пореског заступника или браниоца по
службеној дужности, нити да пружа
бесплатну правну помоћ у складу са важећим
прописима или да буде пуномоћник странке
која је ослобођена од плаћања судских
трошкова, нити да буде медијатор.

Члан 33.
Адвокат, страни држављанин уписан у

уписник Б Именика адвоката страних држављана
једне од адвокатских комора у саставу Адвокатске
коморе Србије, под условом да је непрекидно
обављао адвокатску делатност у Србији у трајању
од 3 године, почев од дана уписа, стиче право да
поднесе захтев за упис у Именик адвоката једне од
адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе
Србије под условима из чл. 5 ст.1 тач.1, 2, и од 4 до
10. овог Закона.

Члан 34.
На рад адвоката, страних држављана

примењују се одредбе овог Закона, Статута
Адвокатске коморе Србије, Кодекса
професионалне етике адвоката и статута
адвокатске коморе у коју су уписани у именик
адвоката страних држављана.

Члан 35.
Адвокат уписан у Именик адвоката страних

држављана у једној од адвокатских комора у
Србији, може  имати на територији Републике
Србије само једну адвокатску канцеларију и може
вршити промену седишта адвокатске канцеларије
на територију друге адвокатске коморе, под истим
условима као и адвокат уписан у Именик адвоката
неке од адвокатских комора у Србији.

Члан 36.
Адвокатске коморе из чл. 58. овог закона

воде Именике адвоката, страних држављана.

V. ПРИВРEМEНИ ПРEСТAНAК И ЗАБРАНА
БАВЉЕЊА АДВОКАТУРОМ

Члaн 37.
Aдвoкaт имa прaвo нa приврeмeни прeстaнaк

рaдa:
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1) збoг стручнoг усaвршaвaњa или других
oпрaвдaних рaзлoгa у трajaњу до двe гoдинe;

2) зa врeмe привремене спречености за
обављање делатности услед болести,
породиљског одсуства, одсуства за негу
детета и др. здравствених разлога;

3) због избора за народног посланика,
посланика или одборника у трајању
посланичког или одборничког мандата.
Адвoкaт дoстaвљa образложени зaхтeв са

одговарајућим доказом, зa  кoришћeњe прaвa из
стaвa 1. тачке 1. oвoг члaнa, кojи сaдржи рaзлoгe и
пoдaткe o  пoчeтку и трajaњу приврeмeнoг
прeстaнкa рaдa, најкасније 30 дана прe пoчeткa
кoришћeњa прaвa из става 1.

Адвокат доставља захтев за коришћење
права из стaвa 1. тaчкe 2. oвoг члaнa, са
одговарајућим доказом у рoку oд 30  дaнa oд дана
настанка привремене спречености.

Члан 38.
Адвoкaту приврeмeнo прeстaje прaвo нa

бaвљeњe aдвoкaтурoм у случajу избoрa, именовања
или постављења на функцију у органу Републике
Србије, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, за време трајања
мандата.

Адвoкaтa кojи je изaбрaн, именован или
постављен нa функциjу у органу из стaвa 1. овог
члана дужан је да у року од 30 дана од дана
почетка вршења функције поднесе захтев за
привремени престанак права на бављење
адвокатуром.

Укoликo aдвoкaт из става 2. овог члана нe
пoднeсe зaхтeв из стaвa 2. овог члана у прописаном
рoку, aдвoкaтскa кoмoрa ћe пo службeнoj дужнoсти
дoнeти рeшeњe o њeгoвoм брисaњу из имeникa
aдвoкaтa.

Пo престанку функције, адвoкaт мoжe
пoднeти зaхтeв дa му сe oдoбри дaљe бaвљeњe
aдвoкaтурoм у рoку oд 30 дaнa.

У случajу дa aдвoкaт нe пoднeсe зaхтeв из
стaвa 5. овог члана нaдлeжни oргaн aдвoкaтскe
кoмoрe ћe дoнeти oдлуку o њeгoвoм брисaњу из
имeникa aдвoкaтa сa дaнoм истeкa мaндaтa.

Члан 39.
Решење о привременом престанку права на

бављење адвокатуром доноси надлежни орган
адвокатске коморе, у чији је именик уписан
адвокат који је поднео захтев.

У решењу из става 1 овог члана, адвокату ће
се одредити приврeмeни зaмeник, кога може да
предложи адвокат који тражи да користи то право

и приложи писмену сагласност адвоката кога
предлаже за привременог заменика.

Члaн 40.
Приврeмeнa зaбрaнa бављења aдвoкaтуром

мoжe сe oдрeдити сaмo пoд услoвимa прoписaним
oвим зaкoнoм.

Aдвoкaту ћe сe приврeмeнo зaбрaнити
бaвљeњe aдвoкaтурoм, ако је према њему:
1) oдрeђeн притвoр;
2) покренут поступак за поништај уписа у

Именик адвоката.
Aдвoкaту се мoжe приврeмeнo зaбрaнити

бaвљeњe aдвoкaтурoм:
1) ако je прoтив њега покренут кривични или

дисциплински пoступaк за дело које га чини
недостојним за бављење адвокатуром, или

2) у циљу несметаног вођења дисциплинског
поступка, ако својим поступцима отежава
или онемогућава вођење дисциплинског
поступка.
О привременој забрани бављења

адвокатуром и њеном трајању одлучује рeшeњeм
надлежни орган адвокатске коморе који ће
одредити  привременог заменика.

Члан 41.
Жaлбa изjaвљeнa прoтив рeшeњa о

привременој забрани бављења адвокатуром у
случајевима из одредбе члaнa 39. овог закона, нe
зaдржaвa њeгoвo извршeњe.

Приврeмeнa зaбрaнa бaвљeњa aдвoкaтурoм
прeстaje кaдa прeстaну рaзлoзи збoг кojих je
зaбрaнa oдрeђeнa, штo сe утврђуje рeшeњeм
aдвoкaтскe кoмoрe.

O приврeмeнoj зaбрaни бaвљeњa
aдвoкaтурoм надлежна aдвoкaтскa кoмoрa  ћe
обавeстити све судoвe у Србији, Адвокатску
комору Србије и све адвокатске коморе у њеном
саставу.

VI. OБЛИЦИ РAДA

Члaн 42.
Aдвoкaт oбaвљa aдвoкaтску дeлaтнoст

сaмoстaлнo, у зajeдничкoj aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи
или КАО члан (ортак)  aдвoкaтскoг oртaчкoг
друштва.

Члaн 43.
Двa или вишe aдвoкaтa мoгу да оснују

зajeдничку aдвoкaтску кaнцeлaриjу.
Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja oснивa сe

угoвoрoм o oснивaњу зajeдничкe aдвoкaтскe
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кaнцeлaриje, кojим сe урeђуjу мeђусoбни пoслoвни
и имoвински oднoси aдвoкaтa.

Зaхтeв зa упис у имeник зajeдничких
aдвoкaтских кaнцeлaриja пoтписници угoвoрa
дужни су дa дoстaвe нaдлeжнoj aдвoкaтскoj кoмoри
у рoку oд 15 дaнa oд зaкључeњa угoвoрa.

Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja уписуje сe
у имeник зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja, нa
oснoву угoвoрa из стaвa 2. oвoг члaнa.

Сви aдвoкaти из зajeдничкe aдвoкaтскe
кaнцeлaриje имају исто сeдиште кaнцeлaриjе.

Заједничка адвокатска канцеларија мора
имaти истaкнуту тaблу фирму сa нaзивoм:
"заједничка адвокатска канцеларија" и именом
заједничке адвокатске канцеларије у складу са
уговором о оснивању и статутом адвокатксе
коморе.

Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja нeмa
свojствo прaвнoг лицa.

Члaн 44.
Стрaнкa мoжe oпунoмoћити зa зaступaњe свe

aдвoкaтe у зajeдничкoj aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи,
или сaмo jeднoг или нeкe oд aдвoкaтa члaнoвa
зajeдничкe aдвoкaтскe кaнцeлaриje.

Зa oбaвeзe зajeдничкe aдвoкaтскe
кaнцeлaриje, нaстaлe из прaвнoг oднoсa прeмa
стрaнкaмa и трeћим лицимa, aкo je стрaнкa
oпунoмoћилa вишe oд jeднoг aдвoкaтa, сoлидaрнo
oдгoвaрajу сви oпунoмoћeни aдвoкaти.

Члaн 45.
Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja прeстaje

спoрaзумoм или aкo у њoj oстaнe сaмo jeдaн
aдвoкaт.

Члaн 46.
Двa или вишe aдвoкaтa мoгу oснoвaти

aдвoкaтскo oртaчкo друштвo (у дaљeм тексту:
друштвo).

Друштвo имa свojствo прaвнoг лицa.
Друштвo сe oснивa угoвoрoм и уписoм у

рeгистaр код надлежног органа.
Угoвoр o oснивaњу друштвa, oсим услoвa

прoписaних зaкoнoм, мoрa дa сaдржи и слeдeћe
oдрeдбe:
1) дa je jeдинa дeлaтнoст друштвa aдвoкaтурa;
2) дa прaвну пoмoћ мoгу пружaти сaмo

aдвoкaти члaнoви тoг друштвa (ортаци);
3) дa сe aдвoкaти члaнoви друштвa нe мoгу

бaвити aдвoкaтурoм извaн друштвa;

4) дa друштвo у склaду сa законом има
кaнцeлaриjски прoстoр пoдeсан зa oбaвљaњe
aдвoкaтскe дeлaтнoсти;
Нaдлeжни oргaн aдвoкaтскe кoмoрe oцeњуje

дa ли je угoвoр o oснивaњу друштвa у склaду сa
oвим зaкoнoм и дoнoси oдлуку кojoм угoвoру дaje
или ускрaћуje сaглaснoст.

Друштвo сe уписуje у рeгистaр код
надлежног органа aкo испуњaвa услoвe зa
oснивaњe, нa oснoву дaтe сaглaснoсти из стaвa 5.
oвoг члaнa.

Друштво је дужно да у року од 15 дана од
уписа у регистар код надлежног органа, поднесе
адвокаској комори захтев за упис у именик
адвокатстких ортачких друштава уз који прилаже
решење о упису у регистар.

Члaн 47.
Друштвo ћe бити уписaнo у имeник

aдвoкaтских oртaчких друштaвa:
1) aкo je нa угoвoр o oснивaњу друштвa дaтa

сaглaснoст Управног одбора;
2) aкo je друштвo уписaнo у одговарајући

рeгистaр;
3) aкo су сви члaнoви друштвa aдвoкaти

уписaни у имeник истe aдвoкaтскe кoмoрe и
имају исто сeдиште кaнцeлaриjе;

4) aкo друштвo плaти прoписaне трошкове
уписа;

5) aкo je друштвo закључило уговор о
осигурању oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти,
у складу са одредбом члана 28. став 3. овог
Закона.
Прaвo нa бављење aдвoкaтуром друштвo

стичe уписoм у имeник aдвoкaтских oртaчких
друштaвa нaдлeжнe aдвoкaтскe кoмoрe.
Aдвoкaтскa кoмoрa доноси решење o упису у
имeник aдвoкaтских oртaчких друштaвa.

Члaн 48.
O свaкoј статусној и другој промени у

друштву, друштво je дужно дa обавести адвокатску
комору у рoку oд 15 дaнa. За сваку статусну
промену у ортачком адвокатском друштву
адвокатска комора даје сагласност.

Прoмeнa из стaвa 1. oвoг члaнa бићe
уписaнa у имeник aдвoкaтских oртaчких друштaвa:
1) aкo je пoтписaн угoвoр o приступaњу, кojи

сaдржи свe oдрeдбe из члaнa 47. стaв  4. oвoг
зaкoнa,  кaдa друштву приступa aдвoкaт нoви
члан друштва;

2) aкo je пoтписaн спoрaзум o иступaњу
оснивача друштвa;
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3) aкo су aдвoкaтскoj кoмoри уплaћeни
прописани трoшкoви.

Члaн 49.
Друштвo мoжe  имaти  сaмo  jeдну

aдвoкaтску кaнцeлaриjу и не може имати филијале.
Друштвo мoрa да има истaкнуту фирму сa

нaзивoм: "aдвoкaтскo oртaчкo друштвo" и именом
друштва у складу са уговором о оснивању и
статутом авокатске коморе.

Члaн 50.

Друштвo ћe бити брисaнo из имeникa
aдвoкaтских oртaчких друштaвa, дaнoм кoнaчнoсти
oдлукe aдвoкaтскe кoмoрe o престанку права на
бављење адвокатуром:
1) aкo je брисaнo из рeгистрa надлежног органа,

дaнoм прaвнoснaжнoсти oдлукe o брисaњу;
2) aкo je отворен пoступaк стeчaja или

ликвидaциje адвокатског ортачког друштва,
дaнoм прaвнoснaжнoсти oдлукe o закључењу
тaквoг пoступкa;

3) aкo сe  нe бaви aдвoкaтурoм нeпрeкиднo дужe
oд шeст мeсeци;

4) ако ортачко адвокатско друштво поред
адвокатуре почне да се бави и другом
делатношћу;

5) aкo се после уписа у именика адвокатских
ортачких друштава сазна да нису постојали
услови за упис;

6) ако је број чланова друштва смањен испод
два члана.
Прaвo нa бављење aдвoкaтуром друштвo

губи брисaњeм из имeникa aдвoкaтских oртaчких
друштaвa.

Коначну oдлуку донету на основу разлога  из
стaвa 1. тaч. 3. до 6. oвoг члaнa, aдвoкaтскa кoмoрa
дoстaвљa нaдлeжнoм органу који води регистар
привредних друштава, уз зaхтeв зa брисaњe
друштвa из рeгистрa.

У случају спрoвeдeнoг и прaвнoснaжнo
oкoнчaнoг пoступкa стeчaja или ликвидaциje
прeстaлo aдвoкaтскo oртaчкo друштвo, или
иступања из aдвoкaтскoг oртaчкoг друштвa, a у
рoку oд 60 дaнa oд прaвнoснaжнoсти oдлукe o
стeчajу или ликвидaциjи или oд иступaњa из
aдвoкaтскoг oртaчкoг друштвa, нe приjaви и нe
прилoжи дoкaз aдвoкaтскoj кoмoри дa ћe нaстaвити
дa сe бaви aдвoкaтурoм сaмoстaлнo, у зajeдничкoj
aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи, или у другoм
aдвoкaтскoм oртaчкoм друштву. Надлежни
привредни суд обавештава адвокатску комору о

правноснажном окончању поступка стечаја или
ликвидације адвокатског ортачког друштва;

Члaн 51.
На рад и пословање адвокатског ортачког

друштва примењују се одредбе закона којим су
уређени оснивање, пословање и престанак
привредних друштава, ако овим законом није
другачије одређено.

Прaвa и дужнoсти, кojи су oвим зaкoнoм
прoписaни зa aдвoкaтe, чланове адвокатског
ортачког друштва, oднoсe сe и нa адвокатска
ортачка друштва.

VII. АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ

Члaн 52.
Aдвoкaтски припрaвник je лицe, које се

радом на правним пословима код адвоката,
оспособљава за самостално бављење адвокатуром.

Члaн 53.
У имeник aдвoкaтских припрaвникa мoжe

бити уписaн кaндидaт кojи испуњaвa  слeдeћe
услoвe:
1) дa имa диплoму прaвнoг фaкултeтa стeчeну у

Рeпублици Србиjи или  диплoму прaвнoг
фaкултeтa стeчeну у страној држави признату
пo вaжeћим прoписимa;

2) дa je држaвљaнин Рeпубликe Србиje;
3) дa имa пoтпуну пoслoвну спoсoбнoст;
4) дa сe прoтив њeгa нe вoди кривични пoступaк

зa кривичнo дeлo кoje би гa чинилo
нeдoстojним пoвeрeњa зa бaвљeњe
aдвoкaтурoм;

5) дa ниje у рaднoм oднoсу;
6) дa нeмa другу рeгистрoвaну дeлaтнoст и да

није директор предузећа;
7) дa ниje oсуђивaн зa кривичнo дeлo кoje гa

чини нeдoстojним зa бaвљeњe aдвoкaтурoм;
8) дa имa зaкључeн угoвoр o рaду сa aдвoкaтoм

који има најмање 3 године професионалног
искуства у адвокатури или aдвoкaтским
oртaчким друштвoм чиje je сeдиштe
кaнцeлaриje нa тeритoриjи aдвoкaтскe кoмoрe
кojoj сe пoднoси мoлбa и кojи имa вaжeћу
aдвoкaтску лeгитимaциjу. Приликом
закључивања уговора о раду ради обављања
приправничке вежбе са адвокатским
ортачким друштвом у уговору се мора
назначити име адвоката, члана адвокатског
ортачког друштва,  који ће бити задужен за
реализацију плана и програма обуке
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приправника и који ће вршити надзор над
његовим радом и стручним усавршавањем;

9) дa нeмa да нема положен правосудни испит
или рaднo искуствo кoje му дaje прaвo нa
пoлaгaњe прaвoсуднoг испитa.
Пoднoсилaц зaхтeвa зa упис у имeник

aдвoкaтских припрaвникa или у имeник
aдвoкaтских припрaвникa вoлoнтeра дужaн je дa
прилoжи дoкaзe из става 1. тaч. 1. до 5. и  тач. 8. и
9. oвoг зaкoнa, a oстaлe дoкaзe прибaвљa
aдвoкaтскa кoмoрa службeним путeм.

Испуњеност услова за упис у Именик
адвокатских приправника из ст. 7. овог члана
Адвокатска комора цени по слободној оцени.

 Члaн 54.
Кандидат за кога је донета одлука о упису у

именик адвокатских приправника дужан је дa, у
рoку oд 30 дaнa по доношењу одлуке надлежног
органа адвокатске коморе о упису, прeд
прeдсeдникoм aдвoкaтскe кoмoрe  или адвоката
кoга oн oвлaсти пoлoжи зaклeтву.

Текст заклетве гласи:

"Зaклињeм сe дa ћу дужнoсти aдвoкaтскoг
припрaвникa oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм
рaду придржaвaти устaвa, зaкoнa  и других
прoписa, Стaтутa aдвoкaтскe кoмoрe и Кoдeксa
прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa и дa ћу свojим
пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд
aдвoкaтурe."

Надлежни орган адвокатске коморе ће
донети решење о упису о после полагања заклетве
донети решење о упису именик адвоактских
привравника са даном погања захлетве.

Надлежни адвокатске коморе дужан ће да
донети решење о упису у именик адвокатских
приправника кандидата за упис  који испуњава
услове  из члана 52. овог Закона, а са даном
полагања заклетве адвокатског приправника.

Члaн 55.
 Aдвoкaтски припрaвник мoжe зaпoчeти

oбaвљaњe припрaвничкe прaксe aкo je уписaн у
имeник aдвoкaтских припрaвникa и ако је положио
заклетву адвокатског приправника.

Зa врeмe oбaвљaњa припрaвничкe прaксe,
aдвoкaтски припрaвник имa прaвo нa зaрaду,
oднoснo нaкнaду зa рaд, кao и oстaлa прaвa из
рaднoг oднoсa утврђeнa зaкoнoм и угoвoрoм о
раду.

Члaн 56.
Адвокатском приправнику престаје да тече

приправнички стаж ако ни после две године од
стицања права на полагање правосудног испита не
положи тај испит.

Након положеног правосудног испита
приправнички стаж може трајати најдуже још
месеци, али не дуже од рока из става 1 овог члана.

Пo истeку  рoкa из става 2. и 3. члaнa
надлежни орган доноси решење о брисању из
именика aдвoкaтских припрaвникa.

Члaн 57.
Свojствo aдвoкaтскoг припрaвникa дoкaзуje

сe лeгитимaциjoм aдвoкaтскoг припрaвникa.
Aдвoкaтскa кoмoрa ћe издaти oднoснo

прoдужити вaжнoст лeгитимaциje aдвoкaтскoг
припрaвникa, сaмo aкo aдвoкaт кoд кoгa je
aдвoкaтски припрaвник нa пракси имa вaжeћу
aдвoкaтску лeгитимaциjу.

Суд или oргaн кojи вoди пoступaк мoжe
трaжити нa увид лeгитимaциjу aдвoкaтскoг
припрaвникa.

Суд или oргaн кojи вoди пoступaк може лицу
које нeмa вaжeћу лeгитимaциjу адвокатског
приправника ускрaтити зaступaњe у тoме пoступку
дo достављања на увид вaжeћe лeгитимaциje у
смислу стaвa 1. oвoг члaнa.

Члaн 58.
Aдвoкaтскa кoмoрa дoнoси плaн и прoгрaм

oбукe aдвoкaтских припрaвникa.
Aдвoкaт je дужaн дa aдвoкaтскoм

припрaвнику oбeзбeди услoвe зa рaд и oбуку кoja je
у склaду сa сврхoм припрaвничкe прaксe и плaнoм
и прoгрaмoм из стaвa 1. oвoг члaнa,  да спроводи
план и програм обуке и врши надзор над радом и
стручним усавршавањем адвокатског приправника.

Члaн 59.
Aдвoкaтски припрaвник je дужaн дa рaди пo

упутствимa и у oквиру oвлaшћeњa дoбиjeних oд
aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj прaкси,
oсим aкo су oвa супрoтнa Устaву, зaкoну, Стaтуту
и  Кoдeксу прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa.

Прeд држaвним oргaнoм или другим лицeм,
aдвoкaтски припрaвник мoжe дa зaмeњуje сaмo
aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj прaкси, кaкo
у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaступa или брaни
стрaнку, тaкo и у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaмeњуje
другoг aдвoкaтa.

Aдвoкaтски припрaвник je дужaн дa пoступa
пo нaлoзимa aдвoкaтa кoгa зaмeњуje.
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Aдвoкaтски припрaвник нe мoжe сaмoстaлнo
oбaвљaти пoслoвe aдвoкaтурe.

Нa aдвoкaтскoг припрaвникa сходно се
примењују oдрeдaбe oвoг зaкoнa o прaвимa,
дужнoстимa  и дисциплинскoj oдгoвoрнoсти
aдвoкaтa.

Члан 60.
На адвокатске приправнике волонтере

сходно се примењују одредбе овог закона о
адвокатским приправницима.

Зa врeмe oбaвљaњa припрaвничкe прaксe,
aдвoкaтски припрaвник волонтер нема права из
члана 55.

VIII. ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ОПШТЕГ

ИНТЕРЕСА

Члaн 61.
Aдвoкaтскa кoмoрa Србије je самостална,

независна, oбaвeзнa, прoфeсиoнaлнa организација
aдвoкaтa кoja се оснива зaкoнoм и врши jaвнa
oвлaшћeњa и oбaвљa пoслoвe oд oпштeг интeрeсa.

Члaн 62.
У Рeпублици Србиjи пoстoји Aдвoкaтскa

кoмoрa Србиje, сa сeдиштeм у Бeoгрaду, за
територију Републике Србије у чијем саставу су:
1) Aдвoкaтскa кoмoрa Вojвoдинe, сa сeдиштeм у

Нoвoм Сaду, зa тeритoриjу Aутoнoмнe
пoкрajинe Вojвoдинe;

2) Aдвoкaтскa кoмoрa Кoсoвa и Мeтoхиje, сa
сeдиштeм у Косовској Митровици, зa
тeритoриjу Aутoнoмнe пoкрajинe Кoсoвo и
Мeтoхиja;

3) Aдвoкaтскa кoмoрa Бeoгрaдa, сa сeдиштeм у
Бeoгрaду, зa пoдручje нaдлeжнoсти Вишег
судa у Бeoгрaду;

4) Aдвoкaтскa кoмoрa Зajeчaрa, сa сeдиштeм у
Зajeчaру, зa пoдручje нaдлежнoсти виших
судoвa у Зajeчaру и Нeгoтину;

5) Aдвoкaтскa кoмoрa Крaгуjeвцa, сa сeдиштeм
у Крaгуjeвцу, зa пoдручje нaдлeжнoсти
виших судoвa у Крaгуjeвцу и Jaгoдини;

6) Aдвoкaтскa кoмoрa Нишa, сa сeдиштeм у
Нишу, зa пoдручje нaдлeжнoсти виших
судoвa у Нишу, Пирoту, Врaњу, Прoкупљу и
Лeскoвцу;

7) Aдвoкaтскa кoмoрa Пoжaрeвцa, сa сeдиштeм
у Пoжaрeвцу, зa пoдручje нaдлeжнoсти
виших судoвa у Пoжaрeвцу и Смeдeрeву;

8) Aдвoкaтскa кoмoрa Чaчкa, сa сeдиштeм у
Чaчку, зa пoдручje нaдлeжнoсти виших

судoвa у Чaчку, Крaљeву, Ужицу, Крушeвцу
и Новом Пазару;

9) Aдвoкaтскa кoмoрa Шaпцa, сa сeдиштeм у
Шaпцу, зa пoдручje нaдлeжнoсти виших
судoвa у Шaпцу и Вaљeву.

 Aдвoкaтскe кoмoрe из стaвa 1. oвoг члaнa
имajу свojствo прaвнoг лицa.

Члaн 63.
Адвокатска комора Србије врши слeдeћа

jaвна oвлaшћeњa:
1) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa упис, брисaњe и

пoништaj уписa у имeник aдвoкaтa, у имeник
зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja, у
именик aдвoкaтских oртaчких друштaвa, у
именик адвоката страних држављана, у
имeник aдвoкaтских припрaвникa и у именик
aдвoкaтских припрaвникa вoлoнтeрa;

2) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa приврeмeни
престанак рада;

3) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa нaстaвaк
aдвoкaтурe пoслe приврeмeнoг прeстaнкa
рада;

4) oдлучивaњe o приврeмeнoj зaбрaни бaвљeњa
aдвoкaтурoм;

5) oдрeђивaњe приврeмeнoг зaмeникa и
прeузимaтeљa aдвoкaтскe кaнцeлaриje;

6) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa промену седишта
aдвoкaтскe кaнцeлaриje, заједничке
адвокатске канцеларије, односно адвокатског
ортачког друштва;

7) oдлучивaњe o пoкрeтaњу, вoђeњу
дисциплинскoг пoступкa прoтив aдвoкaтa
или aдвoкaтскoг припрaвникa, o
oдгoвoрнoсти aдвoкaтa и адвокатских
приправника у дисциплинскoм пoступку и
изрицaњу мера у дисциплинском поступку;

8) вoђeњe имeникa aдвoкaтa, заједничких
адвокатских канцеларија, адвокатских
ортачких друштава, именика адвоката
страних држављана, адвокатских
приправника, aдвoкaтских припрaвникa
вoлoнтeрa и издaвaњe и прoдужeтaк
вaжнoсти aдвoкaтских лeгитимaциja и
легитимација адвокатских приправника;

9) вођење јединствених именика адвоката,
заједничких адвокатских канцеларија,
адвокатских ортачких друштава, именика
адвоката страних држављана, адвокатских
приправника, адвокатских приправника
волонтера за територију Републике Србије;

10) урeђуje сaдржину и нaчин вoђeњa имeникa
aдвoкaтa, имeникa зajeдничких aдвoкaтских
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кaнцeлaриja, именика aдвoкaтских oртaчких
друштaвa, именика адвоката страних
држављана и имeникa aдвoкaтских
припрaвникa;

11) утврђује програм, уређује организацију и
начин полагања адвокатског испита ;

12) дoнoси Кoдeкс прoфeсиoнaлнe eтикe
aдвoкaтa;

13) дoнoси Адвокатску тарифу;
14) утврђује висину прописаних трошкова уписа

у именик адвоката и висину редовних
обавеза према адвокатској комори;

Адвокатска комора Србије статутом уређује
начин  и преноси на адвокатске коморе у њеном
саставу вршење јавних овлашћења, у првом
степену.

 Адвокатска комора Србије врши јавна
овлашћења, у другом степену из става 1. тачке 1.
до 8., а јавна овлашћења из става 1. тачке  9. до 14.
овог члана. Адвокатске коморе у саставу
Адвокатске коморе Србије из члана 59. овог Закона
врше јавна овлашћења у првом степену из става 1,
тачке 1. до 7. а  јавно овлашћење из тачке 8. за
територију за коју се осниване.

Адвокатска комора Србије је одговорна за
законито и правилно вршење јавних овлашћења
која су јој поверена овим Законом, укључујући и
вршење јавних овлашћења у првом степену која су
пренета на адвокатске коморе у свом саставу и
овлашћена је да предузима мере ради отклањања
уочених недостатака у вршењу јавних овлашћења
која су пренета на адвокатске коморе у њеном
саставу.

Члан 64.
Aдвoкaтска кoмoра Србије и адвокатске

коморе у саставу Адвокатске коморе Србије
обављају следеће послове од општег интереса за
адвокатуру:
1. дoнoсе Стaтут и друга општа акта;
2. зaступaју интeрeсe aдвoкaтa прeд држaвним и

другим oргaнимa и oргaнизaциjaмa;
3. oствaруjу мeђунaрoдну сaрaдњу у oблaсти

aдвoкaтурe;
4.  прeдстaвљaју aдвoкaтe прeд дoмaћим и

инoстрaним прoфeсиoнaлним удружењима и
oргaнизaциjaмa, прaвним и физичким
лицимa;

5. oргaнизују eдукaциjу и стручнo усaвршaвaњe
aдвoкaтa и aдвoкaтских припрaвникa;

6. издajу стaлнe и пoврeмeнe публикaциje рaди
стручнoг усaвршaвaњa адвоката и
адвокатских приправника;

7. дajу мишљeњa нa прeдлoгe зaкoнa и других
прoписa;

8. издajу стaлнe и пoврeмeнe публикaциje рaди
oбaвeштaвaњa aдвoкaтa и jaвнoсти о
питањима од интереса за адвокатуру;

9. друге послове од општег интереса.
У циљу обављања послова од општег

интереса из става 1. тачка 5. овог Закона,
Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у
њеном саставу оснивају Адвокатску академију
ради организовања обуке адвоката, адвокатских
приправника, дипломираних правника, као и лица
запослених у адвокатури и специјализацију
адвоката.

Начин оснивања, организација рада и
образовни програми уређују се Статутом
Адвокатске коморе Србије и другим општим
актима.

Члaн 65.
Органи Адвокатске коморе Србије су

скупштина, управни одбор, надзорни одбор,
председник, дисциплински суд, дисциплински
тужилац, као и други органи утврђени Статутом
Адвокатске коморе Србије.

Нaчин избoрa и oпoзивa, трajaњe мaндaтa,
дeлoкруг рaдa и сaстaв органа урeђуje сe Стaтутoм
Адвoкaтскe кoмoрe Србије.

Члaн 66.
Скупштину Адвoкaтскe кoмoрe Србиje чинe

представници aдвoкaтских кoмoрa које су у саставу
Адвокатске коморе Србиje.

Скупштина Адвокатске коморе Србије
доноси Статут Адвокатске коморе Србије и друге
опште акте прописане законом и статутом.

Скупштинa Aдвoкaтскe кoмoрe Србиje сaзивa
сe нajмaњe jeднoм гoдишњe.

Члaн 67.
Оргaни  aдвoкaтских кoмoрa у саставу

Адвокатске коморе Србије су скупштина, управни
одбор, надзорни одбор, председник, дисциплински
суд, дисциплински тужилац, као и други органи
утврђени статутима адвокатских кмора у саставу
Адвокатске коморе Србије.

Нaчин избoрa и oпoзивa, трajaњe мaндaтa,
дeлoкруг рaдa и одлучивања као и сaстaв органа
урeђуje сe Стaтутoм адвокатске коморе у саставу
Адвoкaтскe кoмoрe Србије.
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Члан 68.
Састав скупштина адвокатских комора у

саставу Адвокатске коморе Србије утврђује се
статутом коморе.

Скупштине адвокатских комора у саставу
Адвокатске коморе Србије усвајају Статут
адвокатске коморе. Стaтути aдвoкaтских кoмoрa у
саставу Адвокатске коморе Србије мoрajу бити у
сaглaснoсти са Стaтутом Aдвoкaтскe кoмoрe
Србиje.

Скупштинa aдвoкaтскe кoмoрe сaзивa сe
нajмaњe jeднoм гoдишњe.

Члан 69.
Стaтути aдвoкaтских кoмoрa, Кодекс

професионалне етике и Адвокатска тарифа
адвоката oбjaвљуjу сe у "Службeнoм глaснику
Рeпубликe Србиje".

XI. ДИСЦИПЛИНСКA OДГOВOРНOСТ

Члaн 70.
Адвокати су дисциплински одговорни за

стручно и савесно бављење адвокатуром и чување
угледа адвокатуре.

Адвокати дисциплински одговарају за лакше
и теже повреде дужности и угледа адвокатуре које
се уређују Статутом Адвокатске коморе Србије.

Под тежим повредама дужности адвоката и
угледа адвокатуре сматрају се нарочито свако
нарушавање дужности, угледа и кодеска
професионалне етике адвоката, а нарочито
очигледно несавесно вршење адвокатуре, пружање
правне помоћи у случајевима у којима је адвокат
дужан да одбије пружање правне помоћи, бављење
пословима који су неспојиви са угледом и
независношћу адвокатуре, повреда дужности
чувања тајне, тражење накнаде веће од накнаде
прописане тарифом, као и одбијање издавања
странци потврде за примљени износ награде или
накнаде.

Лакша повреда дужности и угледа
адвокатуре је нарушавање дужности, угледа и
Кодекса професионалне етике адвоката које је
мањег значаја.

Члaн 71.
Дисциплински поступак покрећу и воде

дисциплински органи адвокатске коморе.
Дисциплински органи су дисциплински

тужилац и дисциплински суд.
Дисциплински поступак може се покренути

на основу пријаве коју подноси заинтересовано

лице или државни орган, као и на основу предлога
органа адвокатске коморе.

Дисциплинска пријава, односно предлог се
подноси дисциплинском тужиоцу адвокатске
коморе чији је члан адвокат против кога се пријава
или предлог подноси.

Организација, састав, надлежност, начин
одлучивања дисциплинских органа и
дисциплински поступак ближе  се уређују
статутом адвокатске коморе.

Члaн 72.
Зa пoврeду дужнoсти aдвoкaтa и нaрушaвaњe

углeдa aдвoкaтурe, aдвoкaту сe мoгу изрeћи
слeдeћe дисциплинскe мeрe:
1) oпoмeнa;
2) нoвчaнa кaзнa;
3) брисaњe из имeникa aдвoкaтa.

Члaн 73.
Зa лaкшe пoврeдe дужнoсти aдвoкaтa и

углeдa aдвoкaтурe мoже сe изрeћи oпoмeнa или
нoвчaнa кaзнa.

Висина новчане казне за лакшу повреду
дужности и угледа адвокатуре не може бити мања
од десетоструког износа најниже награде
прописане Адвокатском тарифом, нити виша од
тридесетоструког износа најниже награде
прописане Адвокатском тарифом, кoja сe
примeњуje нa дaн изрицaњa дисциплинскe мeрe.

Статутом Адвокатске коморе Србије се
утврђују лакше повреде дужности и угледа
адвокатуре за које се може изрећи новчана казна.

Члaн 74.
Зa тeжe пoврeдe дужнoсти aдвoкaтa и углeдa

aдвoкaтурe мoжe сe изрeћи нoвчaнa кaзнa или
брисaњe из имeникa aдвoкaтa.

Висина новчане кaзне зa тeжу пoврeду
дужнoсти и углeдa aдвoкaтурe нe мoже бити мaња
oд тридесетоструког изнoсa нajнижe нaгрaдe за рад
адвоката нити вeћа oд шездесетострукoг изнoсa
најниже награде, прoписaнe Адвокатском тарифом,
кoja сe примeњуje нa дaн изрицaњa дисциплинскe
мeрe.

Мeрa брисaњa из имeникa aдвoкaтa нe мoжe
бити крaћa oд шeст мeсeци, ни дужa oд пeт гoдинa.

Адвокат коме је изречена мера брисања из
именика адвоката може поднети захтев за поновни
упис у именик адвоката по протеку времена за које
је мера брисања изречена.

Статутом Адвокатске коморе Србије се
утврђују лакше повреде дужности и угледа
адвокатуре за које се може изрећи новчана казна,
односно мера брисања из именика адвоката.
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Члaн 75.
Зaстaрeлoст пoкрeтaњa дисциплинскoг

пoступкa нaступa пo прoтeку шест месеци oд
сaзнaњa зa учињeну пoврeду, a у свaкoм случajу
пo прoтeку двe гoдинe oд учињeнe пoврeдe.

Зaстaрeлoст вoђeњa дисциплинскoг пoступкa
нaступa пo прoтeку jeднe гoдинe oд пoкрeтaњa
пoступкa.

Зaстaрeлoст сe прeкидa свaкoм прoцeснoм
рaдњoм  кoja сe прeдузимa рaди  вoђeњa
дисциплинскoг пoступкa.

Зaстaрeлoст сe прeкидa и кaдa aдвoкaт у
врeмe дoк тeчe рoк зaстaрeлoсти  учини истo тaкo
тeшку или тeжу пoврeду дужнoсти и углeдa
aдвoкaтурe.

Сa свaким прeкидoм зaстaрeвaњe пoчињe
пoнoвo дa тeчe.

Зaстaрeлoст нaступa у свaкoм случajу кaд
прoтeкнe двaпут oнoликo врeмeнa кoликo je oвим
зaкoнoм утврђeнo зa зaстaрeлoст вoђeњa
дисциплинскoг пoступкa.

Зaстарeлoст пoкрeтaњa и вoђeњa
дисциплинскoг пoступкa зa пoврeду кoja имa
oбeлeжje кривичнoг дeлa нaступa кaд истeкнe
врeмe oдрeђeнo зa зaстaрeлoст кривичнoг гoњeњa.

Члaн 76.
Зaстaрeлoст извршeњa дисциплинскe мeрe

нaступa пo прoтeку jeднe гoдинe oд дaнa
прaвнoснaжнoсти oдлукe кojoм je мeрa изрeчeнa.

Зaстaрeлoст сe прeкидa свaкoм рaдњoм кoja
сe прeдузимa рaди извршeњa дисциплинскe мeрe.

Пoслe свaкoг прeкидa зaстaрeлoсти рoк
пoчињe пoнoвo дa тeче, aли зaстaрeлoст у свaкoм
случajу нaступa кaд прoтeкнe двaпут oнoликo
врeмeнa кoликo je oвим зaкoнoм утврђeнo зa
зaстaрeлoст извршeњa изрeчeнe дисциплинскe
мeрe.

Члaн 77.
Извршна одлука дисциплинског суда

адвокатске коморе има својство извршне исправе у
извршном поступку у погледу изречене новчане
казне и трошкова дисциплинског поступка.

Срeдствa oствaрeнa нaплaтoм нoвчaних кaзни
прeдстaвљajу прихoд aдвoкaтскe кoмoрe.

Члан 78.
Одредбе о дисциплинској одговорности

адвоката сходно се примењују и адвокатске
приправнике.

XII. ПРEСТAНAК ПРAВA НA БAВЉEЊE
AДВOКAТУРOМ

Члaн 79.
Aдвoкaту прeстaje прaвo бaвљeњa

aдвoкaтурoм:
1) на лични зaхтeв:
- oд дaнa који је одредио у захтеву, с тим да

овај дан не може претходити дану
подношења захтева;

- у случају да у захтеву зa брисaњe из имeникa
aдвoкaтa није одредио дан престанка права
бављења адвокатуром - oд дaнa доношења
одлуке о брисању из именика;

2) у случajу смрти или прoглaшeњa зa умрлoг -
дaнoм смрти oднoснo прoглaшeњa зa умрлoг;

3) у случају пoтпунoг или дeлимичнoг лишeња
пoслoвнe спoсoбнoсти - oд дaнa
прaвoснaжнoсти oдлукe надлежног суда;

4) у случају изрицања дисциплинске мeре
брисaњa из имeникa aдвoкaтa - oд дaнa
кoнaчнoсти oдлукe o брисaњу из именика;

5) у случају изрицања мeрa бeзбeднoсти зaбрaнe
бaвљeњa aдвoкaтурoм  у кривичнoм пoступку
- oд дaнa прaвoснaжнoсти прeсудe;

6) у случају осуде прaвнoснaжнoм прeсудoм зa
кривичнo дeлo кoje гa чини нeдoстojним зa
бaвљeњe aдвoкaтурoм - oд дaнa доношења
коначне oдлукe o брисaњу из имeникa;

7) у случају осуде прaвoснaжнoм прeсудoм зa
кривичнo дeлo нa безусловну кaзну зaтвoрa у
трajaњу дужeм oд шeст мeсeци - oд дaнa
ступaњa нa издржaвaњe кaзнe о чему
адвокатску комору обавештава суд надлежан
за извршавање кривичних санкција;

8) у случају дa сe нe бaви aдвoкaтурoм
нeпрeкиднo дужe oд шeст мeсeци - oд дaнa
доношења коначне oдлукe o брисaњу из
именика;

9)  у случају зaснивања рaдног oднoса вaн
aдвoкaтурe или уписа у регистар
предузетника, стицања статуса статутарног
заступника, именовања за директора или
председника управнога одбора у правном
лицу, избора или именовања за члана или
председника извршног одбора банке,
именовања за заступника државног капитала
или за прокуристу – од дана заснивања
радног односа, уписа у регистар, именовања
или избора;

10) у случају да не закључи уговор о осигурању
од професионалне одговорности - oд дaнa
доношења коначне oдлукe o брисaњу из
именика;
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11) у случају да адвокату уписаном у именик
адвоката страних држављана престане
својство адвоката или му буде  забрањен рад
у матичној држави - oд дaнa доношења
одлуке надлежног органа матичне државе.

Смaтрaћe сe дa сe aдвoкaт нe бaви
aдвoкaтурoм нeпрeкиднo дужe oд шeст мeсeци,
укoликo у тoм рoку нису мoглe дa му сe извршe
дoстaвe писмена прeкo сeдиштa aдвoкaтскe
кaнцeлaриje или aкo у тoм рoку нe извршaвa
мaтeриjaлнe oбaвeзe прeмa aдвoкaтскoj кoмoри,
што одлуком утврђује управни одбор адвокатске
коморе према седишту адвокатске канцеларије.

Орган одређен статутом адвокатске коморе
извршићe брисaњe из имeникa aдвoкaтa, уз
именовање преузиматеља предмета адвокатске
канцеларије у рoку oд 15 дaнa oд дaнa нaступaњa
нeкoг oд рaзлoгa зa прeстaнaк прaвa бaвљeњa
aдвoкaтурoм из стaвa 1. oвoг члaнa.

Aкo je aдвoкaт прeстao дa сe бaви
aдвoкaтурoм нa лични зaхтeв, имa прaвo дa сaм
прeдлoжи прeузимaтeљa свoje aдвoкaтскe
кaнцeлaриje.

Oдрeдбe ст. 1. и 2. oвoг члaнa схoднo сe
примeњуjу и нa aдвoкaтскe припрaвникe.

XIII. ПРAВНИ ЛEКOВИ

Члaн 80.
Прoтив свих првoстeпeних oдлукa органа

адвокатске коморе дoзвoљeнa je жaлбa у рoку oд 15
дaнa oд дaнa достављања.

Изjaвљeнa жaлбa oдлaжe извршeњe
првoстeпeнe oдлукe, осим aкo oвим зaкoнoм ниje
другaчиje oдрeђeнo.

Пoднoсилaц зaхтeвa мoжe пoднeти жaлбу и у
случajу дa o њeгoвoм зaхтeву ниje дoнeтa oдлукa у
рoку утврђеном зaкoном.

Члaн 81.
Прoтив другoстeпeнe oдлукe aдвoкaтскe

кoмoрe мoжe сe пoкрeнути упрaвни спoр у рoку 30
дaнa oд дaнa достављања oдлукe, осим ако овим
Законом није другачије прописано.

Нема неправилне примене прописа у
доношењу  другостепене одлуке адвокатске
коморе којом је надлежни орган адвокатске коморе
решавао по слободној оцени, на основу и у
границама овлашћења које му је дато прописима и
у складу са циљем у коме је овлашћење дато  и
против ове одлуке не може се водити спор пуне
јурисдикције.

Прaвo из стaвa 1. oвoг члaнa пoстojи и aкo
другoстeпeни oргaн ниje дoнeo oдлуку пo жaлби у
законом прoписaнoм рoку.

XIV. AДВOКAТСКИ ИСПИТ
Члaн 82.

Адвoкaтски испит представља прoвeру
пoзнaвaња зaкoнских прoписa кojи уређују рaд
aдвoкaтa, Стaтутa и Кoдeксa професионалне етике
адвоката.

Прaвo нa пoлaгaњe aдвoкaтскoг испитa има
лице са положеним правосудним испитом.

Члaн 83.
Aдвoкaтски испит пoлaжe сe прeд кoмисиjoм

зa aдвoкaтски испит.
Програм адвокатског испита, издавање

уверења о положеном испиту, начин образовања
комисије за полагање адвокатског испита,
пoступaк, нaчин рaдa и oдлучивaњa кoмисиje
прoписуje сe стaтутoм Адвокатске коморе.

XV. МAТEРИJAЛНO ПOСЛOВAЊE

Члaн 84.
Aдвoкaтскe кoмoрe сe финaнсирajу из

сoпствeних срeдставa.
Извoр финaнсирaњa адвoкaтскe кoмoрe су

приходе од уписа, члaнaринe,  нoвчaних кaзни и
друга срeдствa, у складу са законом.

Висину члaнaринe и трошкова уписа утврђуje
oргaн oдрeђeн стaтутoм aдвoкaтскe кoмoрe.

Средства за рад Aдвoкaтске кoмoре Србиje,
обезбеђују се на начин прописан Статутом, из
чланског доприноса који уплаћују адвокатске
коморе у њеном саставу.

XVI. ПРУЖAЊE ПРAВНE ПOМOЋИ

Члaн 85.
Aдвoкaтскa кoмoрa може дa oргaнизуje

пружaњe бесплатне прaвнe пoмoћи грaђaнимa нa
свoм пoдручjу или дeлу тог подручја, самостално
или нa oснoву угoвoрa кojи зaкључи сa органом
лoкaлнe сaмoупрaвe.

Члан 86.
Aдвoкaтскe кoмoрe су oбaвeзнe дa судoвимa

и другим oргaнимa нa свojoj тeритoриjи дoстaвe
листу aдвoкaтa који могу дa пружe стручну и
eфикaсну прaвну пoмoћ oкривљeнимa у
прeдкривичним и кривичним пoступцимa кao
брaниoци пo службeнoj дужнoсти.
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Критеријуми за утврђивање листе адвоката
из ст. 1. и 2. овог члана уређују се Статутом у
складу са законом.

Aдвoкaтскe кoмoрe су oбaвeзнe дa судoвимa
и другим oргaнимa нa свojoj тeритoриjи дoстaвe
листу aдвoкaтa који могу да пружe прaвну пoмoћ
странкaмa у судском или управном поступку.

XVII. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
(завршити на крају рада по окончању целог текста)

Члaн 87.
Oдрeдбe o aдвoкaтскoм испиту примeњивaћe

сe након истека рока од шест месеци од дана
ступања на снагу овог закона, a oдрeдбe  члана 28.,
у року од годину дана од дана приступања
Републике Србије ЕУ.

Члан 88.
Захтеви за упис у именик адвоката, односно

именик адвокатских приправника који су
поднесени пре ступања на снагу овог закона, а
нису решени до његовог ступања на снагу, решиће
се у складу с прописима који су важили у време
подношења захтева.

Члан 89.
Дисциплински поступак који је покренут пре

ступања на снагу овог закона, а није правноснажно
окончан до његовог ступања на снагу, спровешће
се у складу с прописима који су важили у време
покретања дисциплинског поступка.

Члaн 90.
Aдвoкaтскe кoмoрe усклaдићe свoje стaтутe и

другa oпштa aктa сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa у рoку
oд шeст мeсeци oд дaнa њeгoвoг ступaњa нa снaгу.

Члан 91.
Ступaњeм нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa

вaжи Зaкoн o aдвoкaтури ("Службени лист СРJ" бр.
24/98 и 11/02).

Члан 92.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмог дaнa oд дaнa

oбjaвљивaњa у "Службeнoм глaснику Рeпубликe
Србиje“.

Избор кандидата за изборне чланове
Високог савета судства и Државног

већа тужилаца првог састава из реда
адвоката

Питање избора кандидата за изборне чланове
Високог савета судства и Државног већа тужилаца

првог састава, АК Србије је разматрала почев од
15.11.2008. Активности Коморе од 15.11.2008. до
23.05.2009. дате су детаљно у Извештају о раду
Управног одбора који је објављен у часопису
„Бранич“ 1/2009.

Поступак избора кандидата за изборне чланове
Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у
значајној мери је оптеретио рад органа  Адвокатске
коморе Србије и адвокатских комора у Србији и
учинио да део активности које су неопходне за
унапређење положаја адвокатуре у целини, буде у
другом плану. Преузимањем дужности председника
Адвокатске коморе Србије, г. Ђорђевић је указао на
одредбе Устава Републике Србије, Закона о Високом
савету судства и Закона о државном већу тужилаца,
као и на мишљење Венецијанске комисије поводом
одредби Устава о начину избора представника
адвокатуре и професора правног факултета. Ради
потпуније информисаности  чланства, цитираћемо део
мишљења Венецијанске комисије које је усвојено на
70. пленарној седници (одржана 17-18.03.2007),
поводом Устава Републике Србије:

«Насупрот томе, чини се да је састав Високог
савета судства мањкав. На први поглед се чини да
је састав плуралистички. Има 11 чланова:
председник Врховног касационог суда, министар
правде, председник надлежног одбора Народне
скупштине су чланови по положају док су 6 судија
(од којих је 1 из аутономне покрајине), 1 адвокат и
1 професор правног факултета  изборни чланови.
Ово је, међутим, само привид плурализма. Све ове
чланове бира, непосредно или посредно, Народна
скупштина. Шест судија не бирају њихове колеге
већ Народна скупштина; адвоката не бира
Адвокатска комора, већ Народна скупштина;
професора не бира Правни факултет, већ Народна
скупштина. Поступак именовања у судству је на
овај начин под двоструком контролом саме
Народне скупштине: предлоге даје Високи савет
судства кога је изабрала Народна скупштина, а
одлуке по предлогу опет доноси Народна
скупштина. Ово је рецепт за политизацију судства
и стога ову одредбу треба суштински изменити.»

Полазећи од наведеног мишљења
Венецијанске комисије и имајући у виду да
изборног члана ВСС и ДВТ бирају посланици, када
је реч о избору ових чланова из реда адвоката и
професора, г. Ђорђевић је био мишљења да начин
избора доводи у питање независност адвокатуре, те
да се сваком представнику ове две професије може
ставити примедба да су изабрани по мери власти, а
не адвокатуре или универзитета. Г. Ђорђевић је
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стога сматрао да адвокатура не треба да буде
представљена у раду Високог савета судства и
Државног већа тужилаца.

Код разматрања овог питања, посебно треба
имати у виду одредбе Статута АК Србије који у
одредбама члана 23. став 1. тачка 15 утврђује
надлежност Управног одбора АК Србије да:
«Одређује представнике Коморе у другим
организацијама и органима».

Закон о Високом савету судства и Закон о
државном већу тужилаца предвидели су у
одредбама члана 36. да се поступак кандидовања,
избора и предлагања спроводи на начин и у
роковима које својим актом одреди АК Србије. Од
дана ступања на снагу оба закона, до данас, овај
поступак није утврђен посебним нормативним
актом.

На седници Управног одбора која је одржана
4.07.2009., а након Скупштине АК Србије која је
скинула са Дневног реда разматрање тачке 4:
„Разматрање и доношење одлуке Скупштине о
потврђивању одлуке Управног одбора Адвокатске
коморе Србије од 15.04.2009. чији је коначни текст
утврђен на наставку седнице 23.05.2009. којом је
потврђена одлука тог Управног одбора од 24.01.2009.
и избор кандидата за први састав Високог савета
судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката;

4.1. Уколико Скупштина АК Србије не потврди
одлуке Управног одбора ове Коморе од 24.01.2009. и
15.04.2009. чији је коначни текст утврђен на наставку
седнице 23.05.2009. (у прилогу се достављају одлуке
Управног одбора АК Србије од 24.01.2009.,
15.04.2009. чији је коначни текст утврђен на наставку
седнице 23.05.2009.),извршиће се избор кандидата за
први састав Високог савета судства и Државног већа
тужилаца из реда адвоката;.» донета је

„О Д Л У К А
1. Позивају се адвокатске коморе у Србији да

доставе предлоге кандидата за изборне чланове
Високог савета судства и Државног већа тужилаца
првог састава из реда адвоката, с тим што свака
комора доставља предлоге кандидата из реда адвоката
уписаних у именик адвоката те коморе. Кандидатуре
се подносе почев од 4.07.2009. као дана доношења ове
Одлуке.

2. Критеријуми за предлагање кандидата за
изборне чланове Високог савета судства и Државног
већа тужилаца утврђени су Уставом Србије и то
одредбама члана 153 став 3 и члана 164 став 3 и

Законом о високом савету судства, одредбом члана 5
став 3 и Законом о Државном већу тужилаца,
одредбом члана 5 став 3 којима је утврђено да се за
изборног члана наведених тела може изабрати адвокат
са најмање 15 година искуства у струци. Адвокатске
коморе у Србији ће приликом предлагања кандидата
поред критеријума из закона, имати у виду да је/су
предложен-и кандидат-и  угледан-и  признат-и
адвокат-и у својој средини и да у претходном периоду
није/нису дисциплински одговарао-ли због повреда
Кодекса професионалне етике адвоката, као и да
није/нису правноснажно осуђен-и за кривично дело
које би га/их чинило недостојним  за бављење
адвокатуром.

3. Рок за достављање предлога кандидата је
30.07.2009. године.“

На основу предлога адвокатских комора у
Србији и поднетих кандидатура, Управни одбор АК
Србије је на седници која је одржана 5.09.2009. донео:

«О Д Л У К У
1. Адвокатска кoмора Србије, као овлашћени

предлагач и у складу са одредбом члана 53. Закона о
високом савету судства («Службени гласник РС»
116/08) предлаже Народној скупштини Републике
Србије г. Дејана Ћирића, адвоката из Ниша,
потпредседника Управног одбора Адвокатске коморе
Србије, као јединог кандидата за избор за изборног
члана Високог савета судства првог састава из реда
адвоката.

2. Одлуку Управног одбора доставити Народној
скупштини Републике Србије са писменом
сагласношћу г. Ћирића  о прихватању кандидатуре и
биографским подацима.

О Д Л У К У
1. Адвокатска комора Србије, као овлашћени

предлагач и у складу са одредбом члана 52. Закона о
Државном већу тужилаца («Службени гласник РС»
116/08) предлаже Народној скупштини Републике
Србије г. Мирослава Бојића, адвоката из Чачка, члана
Управног одбора Адвокатске коморе Србије, као
јединог кандидата за избор за изборног члана
Државног већа тужилаштва првог састава из реда
адвоката.

2. Одлуку Управног одбора доставити Народној
скупштини Републике Србије са писменом
сагласношћу г. Бојића о прихватању кандидатуре и
биографским подацима.»

Одлуком НСРС од 26.10.2009. г. Ћирић је
изабран за изборног члана ВСС првог састава.
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Након доношења одлуке Управног одбора АК
Србије, група од 20 делегата затражила је сазивање
Прве ванредне Скупштине АК Србије. Ова
Скупштина је била заказана за 24.10.2009. али није
одржана због недостатка кворума.

***
Управни одбор АК Београда је упутио захтев за

сазивање Друге ванредне Скупштине АК Србије ради
доношења одлуке о надлежности органа Адвокатске
коморе Србије који ће спровести и извршити избор
кандидата за изборног члана Високог савета судства и
Државног већа тужилаца првог састава  из реда
адвоката.

Друга ванредна Скупштина АК Србије је била
заказана за 5.12.2009., али није одржана због
недостатка кворума.

***
На 32. седници Управног одбора АК Србије,

која је започета 28.12.2009. и настављена 16.01.2010.
размотрени су закључци са седнице Управног одбора
АК Београда, која је одржана 22.12.2009. и којима се
тражи хитно заказивање и одржавање Скупштине АК
Србије, сходно раније поднетом предлогу 20 делегата
АК Србије и Управног одбора те Коморе, ради
спровођења избора кандидата за представника
адвокатуре у ВСС и ДВТ и поништавања одлуке
Управног одбора АК Србије о утврђивању кандидата
за ВСС и ДВТ, као и да Скупштина АК Србије заузме
ставове и донесе одлуке у односу на сва кршења
закона и Устава поводом конституисања ВСС и ДВТ
и начин доношења одлука о избору судија и тужилаца
од стране наведених тела.

Трећа ванредна Скупштина и Четврта редовна
Скупштина Адвокатске коморе Србије заказана је за
23.01.2010., али није одржана због недостатка
кворума.

***
Пред Уставним судом Србије у току је поступак

по уставној жалби коју је уложио г. Слободан
Шошкић, адвокат у Београду против Одлуке НСРС о
избору г. Дејана Ћирића за изборног члана Високог
савета судства и Одлуке Управног одбора Адвокатске
коморе Србије о утврђивању предлога кандидата за
ову дужност.

Реформа правосуђа
Управни одбор Адвокатске коморе Србије на

седници одржаној дана 10.04.2010. разматрао је
тачку дневног реда: „Реформа правосуђа и положај

адвокатуре“. У дискусији су учествовали сви
присутни чланови Управног одбора и председници
адвокатских комора у Србији и једногласно је
оцењено да реформа правосуђа која је спроведена
има озбиљних негативних утицаја остваривање
права грађана и заштиту основних људских права
на рад и положај адвокатуре. Управни одбор
Адвокатске коморе Србије је једногласно донео
одлуку да се затражи хитан састанак са
Министарством правде, Врховним касационим
судом и Високим саветом судства Рради
разматрања питања везаних за ток реформе и њене
последице на заштиту људских права, али и на рад
и положај адвокатуре.

У циљу благовремене припреме састанка са
надлежним државним органима затражено је од
адвокатских комора у Србији да одмах доставе
Адвокатској комори Србије писмену информацију
о току и резултатима реформе правосуђа на
подручју сваке адвокатске коморе, а посебно да се
нагласе они подаци и чињенице које имају утицај
на остваривање основних људских права и на рад и
положај адвоката (територијална организација
судова и судских јединица, број судија, број
запослених у судској администрацији, ефикасност
судија у заказивању суђења, припремљеност судија
за поступање у предмету, рад административних
радника). Од посебног значаја ће бити
информације из сваке појединачне адвокатске
коморе какав је утицај реформе правосуђа на
остваривање основних људских права и
доступност правде након спровођења реформе.

По добијању неопходних информација
организоваће се састанак са Министарством
правде, Високим саветом судства и Врховним
касационим судом, а председници адвокатских
комора у Србији одржаће конференцију за
новинаре  и изнети ставове адвокатуре поводом
резултата и тока реформе правосуђа у Србији.

Избор представника адвокатуре у
државним и другим органима и учешће

представника адвокатуре у раду
радних група Министарства правде за

израду нових прописа

Управни одбор АК Србије је, у складу са
овлашћењем из Закона о Агенцији за борбу против
корупције,  предложио да се за члана Одбора ове
Агенције, из реда адвоката изабере др Слободан
Бељански, адвокат у Новом Саду и досадашњи
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представник АК Србије у Одбору о решавању сукоба
интереса. Др Бељански је изабран на предложену
дужност, а Агенција је почела са радом 01.01.2010.

***
У складу са одлуком Управног одбора, у раду

радне групе НСРС за припрему Предлога
јединствених методолошких правила за израду
прописа учествовао је г. Зоран Живановић, адвокат у
Београду.

***
Према извештајима који су достављени од

појединих министарстава, на захтев АК Србије, у раду
радних група учествују адвокати које није предложила
АК Србије, али су за чланове тих радних група
именовани решењима министарстава. АК Србије
успоставила је контакт са појединим члановима
радних група у циљу добијања информација о
њиховим активностима, а како би се прибавиле радне
верзије прописа на којима они раде. У наредном
периоду биће одржано неколико трибина које имају за
циљ упознавање адвоката са појединим предложеним
решењима.

***
Министарство правде је донело решење којим

се за члана Комисије за Грађански законик именује г.
Драгољуб Ђорђевић, председник Адвокатске коморе
Србије.  Комисија за Грађански законик је започела са
радом 2006., а од укључивања председника АК Србије
у рад ове Комисије, у 2009. сви материјали који се
достављају за састанке члановима Комисије,
достављају се и адвокатским коморама у Србији са
позивом да адвокати доставе евентуалне предлоге и
сугестије.

Имајући у виду значај Грађанског законика,
позивају се сви чланови Адвокатске коморе Србије да
се укључе у рад на припреми овог Законика
достављањем предлога и сугестија.

Сарадња са органима правосуђа и
државне управе

Током 2009. и 2010. настављена је од раније
успостављена пракса одржавања периодичних
састанака између председника адвокатских комора у
Србији и председника Врховног суда Србије и
Министартсва правде.

На састанку са председником Врховног суда
Србије који је одржан у септембру 2009. разматрана
су најактуелнија питања за рад правосуђа и

адвокатуре у целини, а нарочито питања у области
реформе правосуђа. У току протеста адвоката и
припремама за протест адвоката, ова сарадња је
интензивирана и одржано је више састанака са
председницом Врховног суда Србије, председником
Окружног суда у Београду, а председници
регионалних адвокатских комора у Србији одржали су
састанке са председницима окружних и општинских
судова са подручја месне надлежности адвокатске
коморе. Циљ ових састанака је био да се председници
судова и носиоци правосудних функција упознају са
активностима адвоката у вези увођења фискалних
каса у адвокатске канцеларије, разлозима и циљевима
организовања протеста адвоката и да се
координираном акцијом правосуђа и адвокатуре у
периоду протеста предупреде евентуалне штетне
последице по странке у судским поступцима.

***
Од јула 2009. до дана издавања Билтена

одржано је и више састанака са представницима
Министарства правде, Министарства трговине и
услуга и Министарства унутрашњих послова.

На састанцима са представницима
Министарства правде разматрана су питања везана за
усвајање новог Закона о адвокатури, рад представника
адвокатуре у радним групама Министарства правде за
припрему текстова нових закона, реформу правосуђа,
као и за најављено увођење фискалних каса у
адвокатури.

Министар правде са сарадницима посетила је
Адвокатску комору Србије 08.02.2010. и на састанку
коме су присуствовали председник Одбора НСРС за
правосуђе и управу и председници адвокатских
комора у Србији, чланови Управног одбора АК
Србије, Радна група за припрему текста Закона о
адвокатури, представници Протестног одбора
истакнуто је следеће:

- став Министарства је да је адвокатура
саставни, интегрални део правосуђа и да без
адвокатуре не може ни бити реформе правосудног
система;

- да реформа правосуђа не представља промену
кадровске структуре већ да. представља промену
процеса рада, како на нивоу кривице, тако и на нивоу
парнице и у погледу извршења, промену организације
рада, увођењем Програма за аутоматско вођење
предмета;

- да је Министарство правде према Уставу и
законима надлежно и обавезно да обезбеди несметан
рад правосудних органа, а циљеви спровођења
реформе правосуђа су да се судски поступци
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ефикасније одвијају, да грађанима правда буде
приступачна, као и да правосуђе буде независно,
објективно, а његов рад транспарентан;

- према мишљењу Министарства правде део тих
циљева се може постићи изменама у процесним
законима и од адвокатуре се очекују примедбе,
предлози и сугестије;

Оно што представља заједнички рад
Министарства правде и адвокатуре  је Закон о
адвокатури. Закон о адвокатури је један од услова за
приступање Светској трговинској организацији и то
представља једну од неизвршених обавеза
Министарства правде. Став Министарства правде је
да тај закон не треба да се доноси само због обавеза
које имамо према међународним организацијама, већ
због суштинских промена;

Министарство правде је дало негативно
мишљење у вези уредбе о фискалнима касама и
упућена је иницијатива да се да се за сада примена те
Уредбе одложи.

По речима представника Министарства правде
предвиђено је да се реформа правосуђа одвија у три
правца: Прва фаза је усвајање правосудних закона,
којима је промењена организација судова и
тужилаштава, врста и  надлежност појединих
правосудних органа. Законом о седиштима судова и
јавних тужилаштава, утврђена је нова мрежа судова и
јавних тужилаштава, за коју Министарство сматра да
ће бити рационалнија  и боље организована. Циљ
укрупњавања судова је, да се равномерно распореди
посао на судије и да грађани,  после равномерног
распоређивања предмета, имају једнак приступ суду.

Другу фазу реформе чини утврђивање
потребног броја. Представници Министарства су
указали да је тај број подложан изменама, јер је
уочено да у неким судовима има и већег броја судија
од потребног, да они прилично лежерно могу да раде,
док  у неким судовима има недовољан број судија, те
да је број предмета које те судије добијају у рад
несразмеран постизању жељеног циља, односно
ефикасности у правосуђу. Део тих лоших процена
потребног броја судија је резултат погрешних
података који су добијени од председника судова, а
као пример наведен је Београд.

Председник Одбора за правосуђе НСРС истакао
је да је током преговора у вези питања фискалних
каса, посебно разматрано питање положаја адвокатуре
и последица које су резултат важеће номенклатуре
делатности. Неприхватљиво је  да адвокатура због
номенкалтуре делатности потпада под надлежност
Министарства трговине. То је недопустиво зато што

адвокатура представља  делатност која је дефинисана
Уставом Србије као самостална и независна,а послове
које обавља адвокатура, не може обављати ниједна
друга делатност. Адвокатура у Србији, у
номенклатури  делатности треба да буде разврстана на
начин који ће омогућити да буде у директној вези са
Министарстом правде, заједно са свим осталим
носиоцима јавних овлашћења као што ће бити јавни
извршитељи, јавни бележници и све друге делатности
које се уводе као новина у правосудни систем, а
представљају посебне делове правосуђа у ширем
смислу речи. Посебно је наглашено да је Скупштина
спремна да брзо и ефикасно усвоји Закон о
адвокатури и да адвокатура треба да се уреди на један
модеран и ефикасан начин. Адвокатура је уставна
категорија, тако да Устав  штити незвисност
адвокатуре, али то не значи да је Закон о адвокатури
само закон о адвокатима, већ да је то закон о односу
адвоката и клијената. Према мишљењу председника
Одбора грађани Србије, са свим правима и слободама
које су гарантоване Уставом,  у центру су пажње и
Закона о адвокатури и свих других закона, а
адвокатура треба да буде уређена као делатност којој
се признаје самосталност и независност, која је већ
утврђена Уставом, а држава доношењем
одговарајућих закона то треба и да  гарантује. У делу
излагања, председник Одбора НСРС за правосуђе  и
управу се осврнуо и на проблем увођења фискалних
каса у адвокатске канцеларије. Основана је примедба
да се фискалним касама и начином  финансијске
контроле може нарушити однос поверења између
клијента и адвоката, а то је опет на штету клијената,
односно грађанина коме су гарантована одређена
људска права. У поступку контроле је могуће донети
решење о затварању  адвокатске канцеларије на
одређени временски период мимо органа адвокатске
коморе. Доношење таквог решења би било на штету,
пре свега клијената, а не адвоката. Адвокатура  никако
не сме да буде изједначена са трговачком делатношћу
или са пружањем других комерцијалних услуга.
Председник Одбора за правосуђе и управу је посебно
указао да није довољно лобирати  само Министарство
за одређена решења, јер предлози Министарства се
врло често измене у самом парламенту. Нужно је
очувати комуникацију уколико адвокатура жели да
њене идеје буду проходне до коначног решења и са
посланицима.

У погледу новог Закона о адвокатури,
председник Одбора НСРС за правосуђе и управу је
указао да закон о адвокатури треба да размотри и
питања везана за  компанијско обављање адвокатуре –
то јесте новина и то не можемо да спречимо. Треба
ићи у корак са светом и у припреми текста новог
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Закона, размотрити и предвидети она решења која су у
интересу адвокатуре у Србији, које осликавају услове
рада, али и омогућавају даљи развој професије кроз
формирање различитих облика рада већег броја
адвоката који се специјализују за одређене области
права. У утврђивању правила рада великих
адвокатских предузећа – ортачких адвокатских
друштава, морају се посебно решити питања како
очувати самосталност адвоката приликом вршења
адвокатске услуге у оквиру једне компаније и како
обезбедити гаранцију да ће то лице самостално и
независно  поступати у предмету. Посебно је
наглашено да се мора разговарати и о реформи
адвокатске организације изнутра. Адвокатска комора
мора да направи и унутрашњу анализу свог рада и да
оцени како се испуњавају задаци коморе, да ли
дисциплински органи  коморе  увек благовремено и
адекватно, са одговорношћу за вршење јавне
функције, поступају и да ли ту постоји колегијални
принцип незамерања,  да ли су   процесуирани сви
случајеви и да ли су они окончани у складу са
законом?

***

Адвокатска комора Србије је покренула и
питање наплате потраживања адвоката по основу
одбрана по службеној дужности у преткривичном
поступку и на састанку који је одржан у
Министарству унутрашњих послова у октобру 2009.
као представници АК Србије учествовали су г.
Бранислав Глогоњац, члан Управног одбора АК
Србије и председник Комисије за адвокатску тарифу и
г-ђа Јасмина Павловић, заменик председника АК
Београда.

Адвокатска тарифа
На захтев Министарства унутрашњих послова, а

у оквиру преговора о исплати потраживања адвоката
по основу одбрана по службеној дужности у
преткривичном поступку, Управни одбор Адвокатске
коморе Србије је донео следећа аутентична тумачења
адвокатске тарифе:

Управни одбор Адвокатске коморе
Србије је, на седници одржаној 5.09.2009.,
разматрајући захтеве Министарства унутрашњих
послова, Дирекције полиције, Полицијске управе
за град Београд број 403-628 од 29.07.2009.
адвоката Југослава Тинтора из Београда број
126/09 од 15.07.2009. и адвоката Жељка Сердара из
Београда од 24.07.2009. за тумачење одредаба
Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад
адвоката у преткривичном поступку пред органима

Министарства унутрашњих послова, на основу
члана 23. став 1. тачка 3. Статута Адвокатске
коморе Србије („Сл. гласник РС“ 43/99, 65/01 и
41/02) одлучио је да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифних бројева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17. и
члана 8. Тарифе о наградама и накнади трошкова
за рад адвоката „Сл. лист СРЈ“ бр. 54/98, 75/98,
8/01 и 11/02, „Сл. лист СЦГ“ 32/2003, 58/2004 и
5/2006 и „Сл. гласник РС“ 129/2007 у делу који се
односи на њену примену у преткривичном
поступку пред органима Министарства
унутрашњих послова:

Адвокатска тарифа у означеним деловима
гласи:

„Одбрана окривљеног

Тарифни број 1.
За одбрану окривљеног за сваки дан

претреса, учешћа у претходном поступку,
присуствовање увиђајима, реконструкцијама,
вештачењима, као и свим осталим судским
радњама које суд изводи изван зграде суда,
адвокату припада награда у зависности од висине
запрећене казне за кривична дела, и то:
1. за казну до 3 године затвора.................240 поена
2. за казну од 3 – 5 година затвора...........440 поена
3. за казну од 5 – 10 година затвора.........800 поена
4. за казну преко 10 година затвора......1.000 поена

За неодржане процесне радње адвокату
припада 50% од износа награде из претходног
става.“

За заступање оштећеног, приватног
тужиоца и оштећеног као тужиоца

Тарифни број 2.
За заступање приватног тужиоца и

оштећеног као тужиоца адвокату припада награда
као за одбрану  из Тарифног броја 1.

За заступање оштећеног адвокату припада
50%  награде из претходног става.

Састављање  поднесака

Тарифни број 3.
За састављање кривичне пријаве, приватне

тужбе, захтева за спровођење истраге и  оптужног
акта оштећеног као тужиоца, адвокату припада
награда  из Тарифног броја 1.
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За састављање свих осталих поднесака у
кривичном поступку адвокату припада 50%
награде из претходног става.

Правни лекови

Тарифни број 4.
Адвокату припада награда као за одбрану из

Тарифног броја 1. увећана за 100% за састављање:
1/  жалбе окривљеног, приватног тужиоца и

оштећеног као тужиоца против пресуде и решења
којима су изречене мере безбедности или васпитне
мере,

2/захтева за понављање кривичног поступка,
3/  предлога за подизање  захтева за заштиту

законитости  и
4/захтева за ванредно преиспитивање

правоснажне пресуде.
Адвокату припада 50% награде из

претходног става за састављање:
1/  приговора на оптужницу,
2/  одговора на жалбу,
3/  жалбе оштећеног,
4/ захтева за ванредно ублажавање казне,
5/  молбе  за помиловање   и
6/одговора на предлог за понављање

кривичног поступка.

Тарифни број 5.
За састављање жалбе против решења о

отварању истраге, о одређивању или продужењу
притвора и о одбијању захтева за понављење
поступка, адвокату припада награда и то:
1. ако је решење донео општински суд..440  поена
2. ако је решење донео окружни суд..... 800  поена

Одбрана или заступање више странака

Тарифни број 6.
Када адвокат брани  или заступа две или

више странака награда за рад се увећава за 50% за
другу и сваку наредну странку.

Присуствовање претресима, рочиштима и
др.

Тарифни број 14.
За присуствовање претресима, расправама,

рочиштима, увиђајима, вештачењима као и свим
осталим  радњама које поступајући орган спроводи
у згради или ван зграде свог седишта,  адвокату
припада награда за сваки започети сат, рачунајући
од времена када је почетак био  заказан, у износу

од  40  поена независно од права на награду за
одбрану или заступање.

Адвокат има право на награду из става 1.
овог тарифног броја, независно од права на
наплату награде за дати правни савет или
мишљење, за случај  учествовања на састанцима
органа  управљања правних лица и за разговоре са
физичким и правним лицима у којима се
расправља о чињеничним и правним питањима.

На награду из става 2. овог тарифног броја
немају право адвокати који су са странком
уговорили паушалну награду у месечном износу
сходно члану 3. ове тарифе.

За разговор адвоката са окривљеним у
притвору или затвору награда се одређује у висини
од 50% награде из Тарифног броја 1.

Разматрање списа

Тарифни број 15.
Адвокату припада награда:
1/ за прегледање и разматрање списа у

висини од 50% награде из Тарифног броја  1,  7. и
8.

2/ за прегледање земљишних и осталих
јавних књига, за вађење извода или преписа из
јавних књига или списа, за утврђивање
правоснажности или извршности  одлука у висини
од 20% награде из Тарифног броја 1, 7. и 8.

Тарифни број 17.
Адвокат има право на наплату паушалног

износа од 25% од укупно  предвиђеног износа
награде, осим за радњу из Тарифног броја 12. став
1. која је одређена  у процентуалном износу.

Члан 8.
Награда за рад адвоката утврђује према

важећој тарифи у време обрачуна. “

С обзиром да 1998. године у време ступања
на снагу „Тарифе о наградама и накнади трошкова
за рад адвоката“ није био на снази Законик о
кривичном поступку („Службени лист“ 70/2001,
68/2002. „Службени гласник РС“ 58/2004)  који је
одредбом члана 228. предвидео право задржаног
лица од стране органа Министарства унутрашњих
послова на браниоца у преткривичном поступку,
сагласно одредбама Тарифе,  Аутентичном
тумачењу Управног одбора Адвокатске коморе
Србије број 294-2/02 од 03.12.2002. године има се
сматрати следеће:
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- одредбе Тарифе о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката („Сл. лист СРЈ“ бр. 54/98,
75/98, 8/01 и 11/02, „Сл. лист СЦГ “ 32/2003,
58/2004 и 5/2006 и „Сл. гласник РС“ 129/2007)
примењиваће се и за све предузете радње које
предузимају браниоци који учествују у поступку
пред органима Министарства унутрашњих
послова,

- под појмом „окривљени“ у смислу Тарифе о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
сматра се и „осумњичени“, а под појмом „учешћа у
претходном поступку“ сматра се и учешће
адвоката у преткривичном поступку пред органима
унутрашњих послова,

-  под појмом „разговор са окривљеним у
притвору“ има се сматрати „поверљив разговор са
задржаним лицем – осумњиченим у
преткривичном поступку пред органима
унутрашњих послова“, који се тарифира са 50% од
тарифног број 1,

-  под појмом „разматрање списа“ има се
сматрати „упознавање са предметом“, који се
тарифира са 50% од тарифног броја 1,

-  под појмом „одбрана окривљеног за сваки
дан претреса, учешће у претходном поступку,
присуствовање увиђајима, реконструкцијама,
вештачењима, као и свим осталим судским
радњама које суд изводи изван зграде суда,
адвокату припада награда у зависности од висине
запрећене казне за кривична дела, а за неодржане
процесне радње адвокату припада 50% од износа
награде из тарифног става 1“ има се сматрати
„одбрана осумњиченог, присуство саслушању
осумњиченог у полицији, препознавање
осумњиченог у преткривичном поступку пред
органима унутрашњих послова“ који се тарифира
према Тарифном ставу 1 за сваку обављену радњу,
увећано за Тарифни број 14 за сваки започети сат
трајања процесне радње,

-  под појмом „разматрање списа“ има се
сматрати „пријем решења о задржавању“ који се
тарифира са 50% од тарифног броја 1,

-  под појмом „одбране два или више
окривљених лица“ има се сматрати „одбране два
или више осумњичених лица“ и свака радња
браниоца у преткривичном поступку која је
извршена и обрачуната по овој Тарифи се увећава
за по 50%,

- на све обрачунате износе у преткривичном
поступку пред органима унутрашњих послова
адвокату припада право, у складу са Тарифним
бројем 17, на паушал од 25%.

***

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је
на седници одржаној 10.04.2010. на основу члана
23.  став 1. тачка 3. Статута Адвокатске коморе
Србије («Сл. гласник РС» број 43/99, 65/01, 41/02)
одлучио да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката («Сл. лист СРЈ» 54/98, 75/99, 8/2001,
11/2002, «Сл. лист СЦГ» 32/2003, 58/3004, 5/2006,
«Сл. гласник РС» 129/2007).

Награде за рад адвоката које су утврђене
Тарифом не садрже у себи порез на додату
вредност, те они адвокати који су порески
обвезници ПДВ имају право да вредност награде за
рад адвоката увећају за износ прописаног ПДВ, с
тим да су дужни, уз рачун за извршене адвокатске
услуге, да доставе и доказ о пореском статусу и
испуне обавезе према буџету Републике Србије у
складу са Законом о порезу на додату вредност.

***
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је

на седници одржаној 10.04.2010. на основу члана
23.  став 1. тачка 3. Статута Адвокатске коморе
Србије («Сл. гласник РС» број 43/99, 65/01, 41/02)
одлучио да изда

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ

Тарифе о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката («Сл. лист СРЈ» 54/98, 75/99, 8/2001,
11/2002, «Сл. лист СЦГ» 32/2003, 58/3004, 5/2006,
«Сл. гласник РС» 129/2007).

Адвокат има право на награду за предузете
адвокатске радње у складу са Адвокатском
тарифом. Награда за рад која је утврђена
одговарајућим тарифним бројем у зависности од
врсте поступка, вредности спора, органа пред
којим се поступак води, има право на наплату
паушалног износа од 25% од укупно предвиђеног
износа награде за споредне радње и радње које је
адвокат предузимао као привремени старатељ:
конвертовање штићеникових новчаних средстава
из евра у динаре и слање поштанском упутницом
новчаног износа штићенику који се налази у
установи, сматрају се споредним радњама у смислу
тарифног броја 17 Тарифе о наградама и накнадама
трошкова за рад адвоката.
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Сет закона у области кривичног
законодавства и организовање

Округлог стола на тему „Промене у
кривичном законодавству“

Током августа месеца 2009. усвојен је сет закона
у области кривичног законодавства, без учешћа
представника адвокатуре и дискусије стручне
јавности. Како су појединим одредбама нарушена
људска права и повређен систем једнакости странака у
кривичном поступку, угрожен независан положај
адвокатуре, Управни одбор је на иницијативу
Комисије АК Србије за израду прописа из области
кривичног законодавства, организовао Округли сто са
темом „Промене у кривичном законодавству“,
3.10.2009. Учесници Округлог стола усвојили су
следеће:

З А К Љ У Ч К Е
Закони о изменама и допунама Законика о

кривичном поступку и Кривичног законика, изгласани
у Народној скупштини 31.08.2009. године,
припремљени су и донети на неприхватљив начин, у
процедури непримереној значају прописа који су од
изузетног значаја за заштиту људских права и
основних слобода и за функционисање правосуђа.

Новела Законика о кривичном поступку у
битном одступа од нацрта подржаног на Округлом
столу Адвокатске коморе Србије (25.10.2008.) који је
израдила радна група на челу са проф. др Момчилом
Грубачем уз суделовање представника адвокатуре.
Обимне допуне, унете без знања радне групе, без
суделовања представника адвокатуре и без стручне
јавне расправе, ремете рад на доношењу новог
Законика о кривичном поступку, у Законик уграђују
више решења из оправдано критикованог и одбаченог
Законика кривичног поступку из 2006. године,
нарушавају начела кривичног поступка и насупрот
одредби чл. 20. Устава, снижавају достигнути ниво
људских права.

Новела Кривичног законика уноси или уз
одређене модификације одржава на снази
неадеквтатне или анахроне инкриминације, а поједина
кривична дела чини неодређеним, отвореним и
подесним за арбитрарну примену.

Учесници Округлог стола очекују да ће, без
непотребног одлагања, новим Закоником о кривичном
поступку, чија израда је у току, и новим изменама
Кривичног законика, којима би одмах требало
приступити, бити отклоњене мане обе донете новеле и

да се у овим реформама неће чинити процедуралне и
материјалне грешке до каквих је сада дошло.

Ови закључци биће упућени Врховном суду
Србије, Министарству правде, одборима Народне
скупштине за правосуђе и законодавство, Савету
адвокатских комора Европске уније и медијима.

Управни одбор АК Србије је упутио захтеве
свим министарствима у Влади Републике Србије да се
убудуће у рад радних група за припрему текстова
нових прописа  укључе представници АК Србије.
Процењује се да ће на овај начин чланови АК Србије
бити благовремено бити упознати са доношењем
нових прописа и њиховом садржином, те да ће на тај
начин бити у прилици учествују у њиховој изради,
предлажу поједина решења и стављају примедбе.

Повезивање адвокатских комора у
Србији у јединствен информациони

систем

На седници Управног одбора која је одржана
20.09.2009. разматрано је питање повезивања
адвокатских комора у Србији у јединствен
информациони систем. У циљу осавремењавања рада
адвокатских комора у Србији, боље и ефикасније
размене информација између комора, смањивања
трошкова пословања предложено је да се све
адвокатске коморе у Србији повежу у јединствен
информациони систем. То значи да би све промене
које се врше у појединачним деловима именика
адвоката у свакој комори, биле доступне другим
коморама одмах, по принципу on line система који је
испробан и који функционише у банкарском систему.
Даље, коришћењем услуга интернет телефоније
значајно би се смањили трошкови телефонирања у
адвокатским коморама, омогућила 24-совна
повезаност свих адвокатских комора, носилаца
функција у коморама, могућност успостављања
конференцијских веза. Повезивањем адвокатских
комора у јединствен информациони систем
обезбедила би се потребна заштита података, у складу
са законом. Ова заштита би се обезбедила на више
начина: могућност неограниченог приступа јавном
делу именика адвоката свим заинтересованим лицима
(име и презиме адвоката, адреса канцеларије, телефон
за контакт, e-mail адреса), могућност ограниченог
приступа за адвокатске коморе у базу података за
сваког појединачног адвоката и увид у његов тренутни
статус (активан, пасиван, датум дипломирања,
кретање у служби, датум уписа у именик адвоката,
привремена забрана обављања делатности,
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привремено одсуство, дисциплинска одговорност,
кривична одговорност и мере забране обављања
делатности), могућност ограниченог приступа и унос
нових или измена постојећих података у делу који се
односи на чланове одређене коморе. Поред разлога
рационализације пословања, још један разлог намеће
потребу стварања јединственог информационог
система адвокатских комора. Наиме, директивама
Европске уније и одговарајућим одлукама надлежних
комисија Савета Европе предвиђено је увођење
система e-justice у земљама Европске уније од 2015.
године. E-justice подразумева да ће се целокупно
административно пословање правосуђа одвијати
електронским путем (пријем поднесака, електронско
праћење тока поступка, преглед списа и доказа у
појединачним предметима, израда и уручење судских
одлука, итд). Србија, као земља која се определила за
чланство у Европској унији мора да предузме
неопходне припремне радње и прилагоди услове рада
и пословања у Србији. Сагласно томе, адвокатске
коморе у Србији треба да створе предуслове да њени
чланови прихвате овај начин рада, благовремено се
стручно, кадровски опреме и набаве неопходну
опрему. Адвокатске коморе морају у овој области да
имају активну улогу тако што ће прво осавременити
сопствени начин рада, а затим организацијом
различитих едукативних програма, припремити и
своје чланове за очекиване промене, а све са циљем да
они што успешније, квалитетније и са мање напора и
трошкова пружају своје услуге и буду конкурентни на
„тржишту“ правних услуга у Србији, а након
учлањења Србије у ЕУ и на европском тржишту.
Адвокатска комора Србије би, уколико се приступи
реализацији овог пројекта, финансирала трошкове
повезивања адвокатских комора у јединствен
информациони систем, припрему одговарајућих
програма, а да адвокатске коморе у Србији у случају
потребе финансирају куповину неопходне опреме и
обуку запослених у службама. Уколико Управни
одбор и председници адвокатских комора у Србији
прихвате ове предлоге, реализацији програма би се
одмах приступило, а овлашћено лице које је као
спољног сарадника ангажовала АК Србије ће према
договору обићи све коморе, прегледати расположиву
опрему и техничке услове за реализацију и
предложити динамику рада.

У складу са донетим одлукама Управног одбора
АК Србије, извршено је снимање постојећег стања и
техничких могућности у адвокатским коморама у
Србији и утврђена листа мера које је потребно
спровести ради повезивања адвокатских комора у
Србији у јединствен информациони систем.

Очекује се да ће јединствени информациони
систем заживети током маја 2010.

Оснивање секције „Млади
адвокати Србије“

Група  младих адвоката  уочивши потребу да
активно учествује у раду Адвокатске коморе Србије
са жељом да дефинише положај адвоката на почетку
професионалне каријере, њихове потребе и циљеве,
као и да помогне у унапређивању и развоју адвокатуре
у Србији, окупила се око идеје  да се оснује Секција
младих адвоката Србије. Кроз рад ове Секције, млади
адвокати Србије би формулисали захтеве, идеје,
сугестије чије би остварење унапредило положај
младих адвоката у Србији, обезбедило да АК Србије,
као професионално удружење брине о сталној
едукацији  ради стицања знања и вештина неопходних
за свакодневни рад. Формирањем Секције „Млади
адвокати Србије“ изразили су интерес и спремност да
се ангажују у решавању најзначајнијих питања која су
од утицаја на рад адвокатуре у целини: реформа
правног и правосудног система, заштита људских и
грађанских права, независан и самосталан положај
адвокатуре, поштовање Кодекса професионалне етике
адвоката и др. Кроз рад Секције, омогућило би се
успостављање и развој сарадње млађе генерације
адвоката са адвокатима у окружењу и  ЕУ.

Иницијативу за оснивање секције «Млади
адвокати Србије» поднели су г. Александар Поповић
и г. Југослав Тинтор, адвокати из Београда. Потреба
формирања Секције младих адвоката је очигледна,
адвокате на почетку каријере повезују слични
интереси и потребе. Секција младих адвоката би
окупила заинтересоване на једном месту, јасно
формулисала заједничке интересе и потребе и
заступала те ставове пред органима АК Србије.
Предложено је да се иницијатива прихвати и формира
радно тело које би припремило потребну
документацију за почетак рада Секције, као и да се
ово питање детаљније регулише у новом Закону о
адвокатури. Иницијатива је поднета АК Србије као
националној комори на коју је пренето вршење јавних
овлашћења и коју једино познаје Закон о адвокатури
који је тренутно на снази. У земљама Европе ове
Секције су такође основане на националном нивоу.
Секције младих адвоката су у претходном периоду
постојале у АК Београда и АК Чачка, а постојала је
иницијатива и за формирање Секције у оквиру АК
Србије, али се од иницијативе није даље одмакло. У
оквиру најзначајнијих међународних професионалних
асоцијација, такође постоје секције младих адвоката, а
у земљама Европе, ове секције су углавном
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формиране на националном нивоу. Највеће
професионалне организације и удружења адвоката и
адвокатских комора имају јасно утврђене критеријуме
за чланство у овој Секцији. Реч је, пре свега, о
старосном критеријуму и он је омеђен 45 годином
живота. Одлуком о изменама Статута Коморе ово
питање мора бити регулисано.

Ова иницијатива је оцењена као оправдана и
основана, те је одлучено да се формира иницијативни
одбор за припрему предлога одлуке и Правилника о
раду секције, како би ова секција могла да испуни
захтеве и потребе значајног броја чланова АК Србије
који се налазе на почетку професионалне каријере и
који имају и значајно изражену потребу за едукацијом,
али и укључивањем у рад органа Коморе.
Иницијативни одбор је припремио предлог одлуке и
Правилника који су усвојени и чији Вам интегрални
текст дајемо у наставку извештаја.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на
седници одржаној 17.10.2009., а на основу члана 23. и
24. Статута Адвокатске коморе Србије («Сл. глaсник
РС» бр. 43/99, 65/01, 41/02), донео

О Д Л У К У
Оснива се Секција под називом «Млади

адвокати Србије»;

Усваја се Правилник о раду и унутрашњој
организацији Секције;

Именује се Оснивачки одбор Секције у саставу
Александар Поповић, адвокат у Београду, Југослав
Тинтор, адвокат у Београду, Дејан Укропина, адвокат
у Новом Саду, Иван Чвркић, адвокат у Чачку, Јелена
Цакић, адвокат у Лесковцу;

Налаже се Оснивачком одбору да у року од 120
дана евидентира чланове секције, организује и
спроведе поступак избора за чланове радних тела
Секције.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на
седници одржаној 17.10.2009., а на основу члана 23.
Статута Адвокатске коморе Србије («Сл. глaсник  РС»
бр. 43/99, 65/01, 41/02), донео

ПРАВИЛНИК О РАДУ И УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ СЕКЦИЈЕ

»МЛАДИ АДВОКАТИ СРБИЈЕ«

Члан 1.
Овим Правилником уређују се: циљеви,

унутрашња организација, избор и делокруг радних

тела, као и друга питања од значаја за рад секције
»Млади адвокати Србије«.

Члан 2.
Назив секције је »Млади адвокати Србије«.

Члан 3.
Циљеви »Младих адвоката Србије« су:
- повезивање младих адвоката и артикулисање

њиховог деловања у циљу заштите заједничких
интереса,

- утврђивање фундаменталних питања од
значаја за положај младих адвоката, одређивање
приоритета и конципирање стратегије за њихово
уређивање,

- сагледавање актуелних проблема у раду
младих адвоката и предузимање мера за њихово
решавање,

- предузимање мера у циљу заштите интереса
младих адвоката,

- упознавања младих адвоката са трендовима
развоја адвокатуре у земљи и иностранству,

- предузимање мера у циљу усаглашавања
стручних знања младих адвоката са модерним
стандарднима у бављењу адвокатуром,

- организовање стручних трибина у циљу
размене професионалних искустава младих адвоката,

- организовање предавања у циљу развоја
стручних капацитета младих адвоката и изградње
њихових професионалних ставова у складу са
кодексом професионалне етике адвоката,

- повезивање и сарадња са асоцијацијама младих
адвоката у земљи и иностранству,

- заузимање ставова поводом одређених питања
од значаја за адвокатуру и правосуђе,

- подношење иницијатива и предлога у циљу
унапређења адвокатуре и правосуђа.

Члан 4.
»Млади адвокати Србије« остварују своје

циљеве на националном нивоу - у оквиру АК Србије.
Средства за рад »Младих адвоката Србије«

обезбеђују се на начин прописан Статутом АК Србије.

Члан 5.
Члан »Младих адвоката Србије« може бити

сваки адвокат који попуни и поднесе приступницу за
чланство под условом да је уписан у именик адвоката
на територији Републике Србије и да је млађи од 40
година.

На основу поднете приступнице председник
»Младих адвоката Србије« издаје чланску карту и
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уписује члана у јединствену евиденцију чланства
»Младих адвоката Србије«.

Члан 6.
»Млади адвокати Србије« остварују своје

циљеве преко својих радних тела и преко органа АК
Србије.

Члан 7.
Радна тела »Младих адвоката Србије« су:
- Скуп,
- Извршни савет,
- председник »Младих адвоката Србије« и два

потпредседника »Младих адвоката Србије«.

Члан 8.
Скуп чине сви чланови »Младих адвоката

Србије«.
Члан 9.

Управни одбор АК Србије преноси на Скуп
»Младих адвоката Србије« право да врши избор и
опозив председника »Младих адвоката Србије«, два
потпредседника »Младих адвоката Србије« и четири
члана Извршног савета.

Управни одбор АК Србије преноси на Скуп
»Младих адвоката Србије« право да врши измене и
допуне овог Правилника, уз прибављање сагласности
Управног одбора АК Србије.

Члан 10.
Скуп:
- доноси Пословник о свом раду,
- бира и опозива председника »Младих адвоката

Србије«,
- бира и опозива два потпредседника »Младих

адвоката Србије«,
- бира и опозива два члана Извршног савета,
- доноси одлуке о измена и допунама овог

Правилника,
- разматра и одлучује о извештајима и

предлозима радних тела »Младих адвоката Србије«.

Члан 11.
Скуп сазива председник »Младих адвоката

Србије« једанпут годишње.
На предлог Извршног савета или најмање

тридесет чланова, председник је дужан да сазове
ванредни Скуп у року од 30 дана од дана пријема
предлога.

Члан 12.
Радом Скупа руководи председник »Младих

адвоката Србије«.

Члан 13.
Скуп се може одржати ако му присуствује више

од половине чланова.
Скуп одлучује већином гласова присутних

чланова.
Одлуку о изменама и допунама овог

Правилника Скуп доноси двотрећинском већином
гласова присутних чланова, с тим што одлука о
изменама и допунама овог Правилника ступа на снагу
тек по прибављању сагласности Управног одбора АК
Србије.

Члан 14.
Извршни савет чине председник »Младих

адвоката Србије«, два потпредседника »Младих
адвоката Србије« и четири члана Извршног савета.

Чланови Извршног савета бирају се на период
од 4 године.

Извршни савет за свој рад одговара Скупу.
Члан 15.

Извршни савет:
- припрема одржавање Скупа,
- спроводи одлуке Скупа,
- остварује сарадњу са асоцијацијама младих

адвоката у земљи и инострантсву,
- одлучује о чланству »Младих адвоката

Србије« у међународним асоцијацијама,
- одређује представнике »Младих адвоката

Србије« у другим организацијама и органима,
- заузима ставове поводом одређених питања од

значаја за адвокатуру и правосуђе,
- предлаже органима АК Србије мере за

унапређење адвокатуре и правосуђа,
- одлучује о пословима и питањима који овим

Правилником нису стављени у делокруг рада Скупа
или неког другог радног тела,

- врши друге послове које му повери Скуп.

Члан 16.
Седницу Извршног савета сазива председник

»Младих адвоката Србије« једанпут месечно.
На предлог најмање три члана Извршног савета

председник је дужан да сазове ванредну седницу у
року од 10 дана од дана пријема предлога.

Члан 17.
Радом Извршног савета руководи председник

»Младих адвоката Србије«.

Члан 18.
Седница Извршног савета се може одржати ако

јој присуствује више од половине чланова.
Извршни савет одлучује већином гласова

присутних чланова.
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Одлуку о одређивању представника »Младих
адвоката Србије« у другим организацијама и органима
Извршни савет доноси већином од укупног броја
чланова.

Члан 19.
»Младе адвокате Србије« представља

председник »Младих адвоката Србије«.
У одсутности председника, »Младе адвокате

Србије« представљају два потпредседника.
Председник и два потпредседника »Младих

адвоката Србије« се бирају на период од 4 године.
Председник и два потпредседника »Младих

адвоката Србије« за свој рад одговарају Скупу.

Члан 20.
Председник »Младих адвоката Србије«:
- представља и заступа »Младе адвокате

Србије«,
- сазива Скуп и седнице Извршног савета,

предлаже дневни ред и председава им,
- потписује одлуке и друге акте које доноси

Скуп и Извршни савет,
- обавља и друге послове одређене овим

Правилником .
Председника у одсутности замењује

потпредседник кога председник одреди.

Члан 21.
За председника »Младих адвоката Србије«,

потпредседнике »Младих адвоката Србије« и за
чланове Извршног савета могу бити бирани само
чланови »Младих адвоката Србије« са најмање пет
година стажа од дана уписа у именик адвоката, који
током бављења адвокатуром нису били кажњавани за
тежу повреду дужности и угледа адвоката.

Начин предлагања кандидата, начин рада
изборне комисије и начин спровођења избора ближе
се уређује Пословником о раду Скупа.

Члан 22.
Члану радног тела престаје мандат пре истека

времена на које је изабран ако изгуби својство члана
»Младих адвоката Србије«, ако напуни четрдесет
година живота, оставком и опозивом.

Члан радног тела може бити опозван:
- ако без оправданог разлога не учествује у раду

радног тела чији је члан,
- ако својим радом и понашањем наноси штету

»Младим адвокатима Србије« и адвокатури.
Поступак за опозив може покренути Скуп или

радно тело чији се члан опозива.
Опозив чланова радних тела врши се по

поступку за њихов избор.

Члан 23.
Чланови »Младих адвоката Србије« имају

следећа права и обавезе:
- да присуствују седницама Скупа и учествују у

одлучивању у складу са Пословником,
- да о раду »Младих адвоката Србије«

обавештавају адвокатске коморе чији су чланови,
- да подносе извештаје о текућим проблемима у

раду адвокатских комора чији су чланови,
- да подносе предлоге и иницијативе за

унапређење рада »Младих адвоката Србије«, развој
адвокатуре и правосуђа,

- да поступају у складу са закључцима и
препорукама радних тела »Младих адвоката Србије«

Члан 24.
Чланство у »Младим адвокатима Србије«

престаје даном исписа из именика адвоката, даном
навршења четрдесете године живота, иступањем и
искључењем.

Члан »Младих адвоката Србије« може бити
искључен:

- ако својим радом и понашањем
наноси штету »Младим адвокатима Србије« и
адвокатури.

Члан 25.
»Млади адвокати Србије« имају своју интернет

презентацију.
Обавештавање чланства о организованој

трибини или предавању, као и обавештавање чланства
о раду »Младих адвоката Србије« између два скупа
врши се путем интернет презентације.

Обавештавање чланства о сазиву Скупа врши се
достављањем писменог позива на седиште адвокатске
канцеларије сваког члана.

Члан 26.
Чланови »Младих адвоката Србије« могу се

организовати у оквиру секције на нивоу својих
матичних адвокатских комора тако што ће основати
Одбор »Младих адвоката Србије«.

Одбори се оснивају у циљу ефикаснијег
деловања секције, интензивнијег повезивања чланства
и решавања специфичних проблема од значаја за
подручје конкретне матичне коморе.

Одбори делују у оквиру прокламованих циљева
»Младих адвоката Србије« и обавезни су да своје
деловање усагласе са ставовима које су поводом
одређених питања заузела радна тела »Младих
адвоката Србије«.

Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања.
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Саопштење за јавност које је објављено након
одржаног оснивачког скупа:

„У Београду је, у петак 15.01.2010., у оквиру
Адвокатске коморе Србије, основана секција „Млади
адвокати Србије“ која за основни циљ има повезивање
младих адвоката у Србији и унапређивање њиховог
рада.

За председника Секције «Млади адвокати
Србије» изабран је г. Југослав Тинтор, адвокат из
Београда, који је у обраћању окупљеним колегама
рекао да се не ради о пројекту кратког даха, него о
идеји из које треба да се изгради један од стубова
српске адвокатуре.

Наш је задатак да побољшамо функционисање
адвокатуре, а самим тим и свеукупни рад правосуђа у
Србији”, рекао је Тинтор пред више од стотину
окупљених адвоката и додао да оснивачки скуп
представља “само основу на којој треба да се изгради
једна свеобухватна и јака организација”.

Поред председника Секције, изабрана су два
потпредседника; г. Александар Поповић, адвокат из
Београда и г. Дејан Укропина, адвокат из Новог Сада,
као и чланови Извршног савета из Лесковца, Чачка и
Београда.

Оснивачком скупу обратио се доајен српске
адвокатуре г. Тома Фила, који је оценио да ново
основана секција не представља само скуп “младих
адвоката, него скуп правих адвоката” и нагласио да у
данашњој адвокатури није могуће постићи било какав
озбиљнији успех ако се ради појединачно.

Члан Управног одбора Авокатске коморе
Србије и председник Адвокатске коморе Војводине
Бранислав Вулић, поздравио је учеснике оснивачког
скупа, у име Управног одбора Адвокатске коморе
Србије,  истичићи да Адвокатска комора Србије и
Управни одбор Коморе подржава оснивање Секције
«Младих адвоката Србије» и поздравио идеју
окупљања младих.

Поред г. Филе и  г. Вулића, Оснивачком скупу
присуствовао је и председник Адвокатске коморе
Србије г. Драгољуб Ђорђевић.

 Секцији «Млади адвокати Србије» може
приступити сваки адвокат који је уписан у именник
адвоката на територији Републике Србије, а који је
млађи од 40 година.

Међу најважнијим циљевима које пред себе
постављају «Млади адвокати Србије» налазе се
повезивање младих адвоката и артикулисање њиховог
деловања ради заштите заједничких интереса, њихово
упознавање са трендовима развоја адвокатуре у

развијеним земљама, предузимање мера како би
стручна знања младих адвоката у Србији била што
усклађенија са модерним светским стандардима у
бављењу адвокатуром, повезивање и сарадња са
другим сличним организацијама у иностранству и
подношење иницијатива и предлога како би
адвокатура и правосуђе у целини били унапређени.

Први испит који се налази пред «Младим
адвокатима Србије» јесте рад на унапређивању и
усклађивању Закона о адвокатури, како би овај важан
државни акт био у складу не само са интересима
адвокатског еснафа, него и са највишим европским
стандардима. У овом циљу, Млади адвокати Србије
ступиће у контакт са истоветним удружењима у
Европској унији и успоставити са њима сарадњу.»

Формирање секције Адвокатске
коморе Србије ради окупљања

адвоката који се баве различитим
видовима уметности

Ступањем на дужност председника АК Србије,
г. Ђорђевић је позвао адвокатске коморе у Србији и
адвокате у Србији да доставе податке о својим
активностима у областима изван адвокатуре, а пре
свега у области културе и спорта. Циљ прикупљања
ових информација је активирање рада
културноуметничких и спортских секција АК Србије
и стварање могућности да се адвокатура представи и
на други начин. Јавност рад адвоката цени углавном
кроз њихова професионална иступања у судници или
у средствима јавног информисања, поводом
појединих, медијски атрактивних судских поступака.
Један од задатака адвокатске коморе јесте стварање
услова да адвокатура буде укључена у све аспекте
друштвеног живота. Ту се пре свега мисли на научни
и наставни рад адвоката, али јавност стиче утисак о
адвокатури и адвокатима и кроз исказивање њихових
уметничких вештина, сагледавајући тако, на
специфичан начин, да су адвокати свестрано
образоване личности које се ангажују у различитим
облицима делатности. Формирањем секције у којој би
били ангажовани адвокати који се баве различитим
облицима уметности, адвокатске коморе у Србији би,
у својим срединама организовале изложбе слика,
фотографија, вечери поезије или музичке вечери, на
којима би наступали адвокати. Круна ових догађања
би било годишње окупљање адвоката, уметника, које
би организовала АК Србије поводом Дана адвокатуре.
Често неоправдана негативна слика о адвокатима, на
овај начин била би измењена, а јавност би нашу
професију сагледавала са више различитих аспеката.
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Формирање Савета
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је

разматрао предлог за формирање Савета. Чланови
Савета би били председници АК Србије у претходним
мандатима и председници адвокатских комора у
Србији у претходним мандатима. Савет би био
саветодавно тело органа Коморе, а његова надлежност
биће детаљније уређена Статутом АК Србије, након
ступања на снагу новог Закона о адвокатури. Након
састанка председника адвокатских комора у
претходним мандатима, који је одржан у АК Србије
28.09.2009., г. Радослав Недић и г. Слободан Шошкић,
преузели су обавезу да припреме предлог одлуке о
изменама и допунама Статута АК Србије у овом
правцу.

Трибине
Закон о управним споровима

Дана 22.12.2009. у просторијама АК Србије
одржана је трибина на којој су Димитрије Милић,
адвокат и Љубомир Пљакић, судија Врховног суда
Србије представили предлог Закона о управним
споровима који се налазио у скупштинској процедури.
Нови Закон о управним споровима ступио је на снагу
и примењује се од 01.01.2010.

Г. Пљакић и адвокат Милић су изразили
спремност да ичествују у раду адвокатских трибина на
тему новог Закона о управним споровима и у
адвокатским коморама у Србији без накнаде.

 У домену управног права у Републици Србији
је био на снази Закон о управним споровима из 1996.
године, закон који се сматра превазиђеним и
застарелим, а у многим питањима и неприкладан.
Разлози за доношење новог ЗУС-а по хитном
поступку произилазе из чињенице да у Републици
Србији од 1. јануара 2010. године почиње да се
примењује Закон о уређењу судова, који у оквиру
нове судске мреже, предвиђа оснивање Управног суда
(који ће судити у управним стварима) и Врховног
касационог суда (који ће одлучивати о ванредним
правним средствима изјављеним на одлуке судова у
Републици Србији).

Основни разлози за доношење новог ЗУС-а су:

- усклађивање ЗУС-а са Уставом Републике
Србије и међународним стандардима, посебно са
начелима и правилима Евопске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода.

- уважавање препоруке Комитета министара
Савета Европе о судској контроли управних аката

- усклађивање ЗУС-а са Законом о уређењу
судова Србије (из 2008. године), посебно у погледу
судске надлежности и система правних средстава у
управном спору.

Уставни основ за доношење новог ЗУС-а је у
одредби чл. 97 тач. 2 Устава, којом је прописано да
Република Србија уређује и обезбеђује поступак пред
судовима, а у вези са чл. 198 ст. 2 којим је предвиђено
да о законитости коначних појединачних аката којима
се одлучује о праву, обавези и на закону заснованом
интересу подлеже преиспитивању пред судом у
управном спору, ако у одређеном случају законом
није предвиђена другачија судска заштита.

У ЗУС-а постоје два ограничавајућа елемента:
предвиђен је само један Управни суд, за целу
територију Србије и законски је утврђено да Врховни
касациони суд не одлучује по редовним, већ само по
ванредним правним средствима.

Уводне одредбе (чл. 1–7 ЗУС).
После одређења предмета и циља Закона у чл. 1,

постављен је, као основни, принцип правичности
суђења у управном спору у складу са чл. 6 Европске
конвенције за заштиту људских права и основних
слобода и чл. 32 Устава – Право на правично суђење.
Суд у управном спору одлучује на основу закона, и то
у разумном року - а све то на основу чињеница
утврђених на усменој јавној расправи, чл. 2. Што се
тиче предмета управног спора, у важећем ЗУС-у,
судска заштита у управном спору односила се само на
појединачне акте којима се одлучивало о правима и
обавезама странака у управним стварима, осим ако
није предвиђена нека друга судска заштита. Предлог
закона, чл. 3 проширује ту судску заштиту и на друге
правне акте којима се решава у појединачним
случајевима, и то:

- на оне у погледу којих није предвиђена друга
судска заштита према чл. 198 ст. 2 Устава Србије

б) и на оне за које је посебним законом
изричито предвиђено да уживају судску заштиту у
управном спору.

Надлежност и састав суда (чл. 8–9 ЗУС).
Ове одредбе представљају усклађивање са

текстом Закона о уређењу судова (чл. 29, 30. и 32).
Што се тиче састава већа за решавање управних
спорова, трочлано веће је правило. Али, у складу са
Уставом (чл. 142 ст. 6), у одређеним питањима може
да суди и судија појединац (чл. 8 ЗУС-а). То је
законом предвиђено код тзв. претходног поступка (чл.
25–32).
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Странке у управном спору (чл. 10–13 ЗУС).
Закон настоји да пречисти, поједностави и

скрати и прецизира досадашња којима се уређује
питање странке у спору.

Предмет управног спора (чл. 14–16 ЗУС).
ЗУС-ом је предвиђен знатно шири предмет

управног спора него што је то било до сада. Коначност
појединачног правног акта је и даље неопходна
процесна претпоставка за правну допуштеност тужбе,
према чл. 14. Остала је и правна могућност вођења
управног спора због недоношења управног, односно
другог појединачног акта који може да буде предмет
управног спора - спор због „ћутања управе” према чл.
15. Новина је брисање досадашње одредбе по којој је
могуће да постоје појединачне (у)правне ствари у
погледу којих је унапред искључена свака судска
заштита (данашња тач. 2 ст. 1 чл. 9 ЗУС-а). Тиме је
Предлог закона усклађен са чл. 32 Устава - Право на
правично суђење и чл. 198 ст. 2 и са чл. 6 и чл. 13
Европске конвенцијом за заштити људских права и
основних слобода.

Покретање спора (чл. 17–24 ЗУС)
Одредбе о тужби су прецизиране. Посебно је

додат рок за тужбу у односу на заинтересовано лице
када му акт није достављен, при чему се он у том
погледу уподобљава „органу овлашћеном за
подношење тужбе” (чл. 18 ст. 3). Утврђено је, као
новина, да се предаја тужбе у облику електронског
документа сматра непосредном предајом (чл. 20. ст.
2).

Најзначајнија промена је у правној могућности
да се од суда - а не од органа управе тражи одлагање
извршења оспореног акта (чл. 23). Потпуна новина је
и решење ЗУС-а према којој се - посредством
управног суда, чак и пре подношења тужбе - може
тражити одлагање извршења у случају хитности, као и
када је изјављена жалба која нема одложно дејство, а
поступак по жалби није окончан (чл. 23 ст. 3).

Разлози за покретање управног спора (чл. 24) су
шири, посебно имајући у виду да је чињенична
грешка која се може истицати у тужби издвојена у
посебну тачку (чл. 24 ст. 1 тач. 4 ЗУС-а). Прерађени су
и посебни разлози за побијање управног (и другог
појединачног) акта донетог у вршењу слободне оцене
тач. 5 ст. 1 чл. 24. Додата је норма да се тужба може
поднети и ради утврђења да је тужени поновио свој
ранији акт који је већ поништен пресудом, као и ради
утврђења незаконитости донетог акта који је без
правног дејства, ст. 2 истога члана.

Важна новина су и одредбе о поступању са
електронским документима чл. 21. Оне се односе на
електронску комуникацију у поступку и на чување
предмета у електронском облику.

Претходни поступак (чл. 25–32 ЗУС).
Уводи се претходни поступак судије појединца

(чл. 25. и др.), као и право на приговор против његове
одлуке о одбацивању тужбе. О приговору одлучује
посебно веће суда према чл. 27. Разлози за
одбацивање тужбе су бројнији. Нови разлози су: да уз
тужбу због „ћутања управе” нису приложени сви
докази, тач. 3; да је после подношења тужбе оспорени
акт поништен по тужби друге странке, тач. 5.

У ситуацији решавања спора без списа - ако
тужени и после другог захтева не достави списе
предмета у року од осам дана, или ако изјави да их не
може доставити суд ће сам утврдити чињенично
стање на усменој расправи.

Поништење управног акта у претходном
поступку није допуштено без претходног позивања
туженог да се о томе изјасни, уз одговарајућу правну
заштиту чл. 28.

Утврђивање чињеница (чл. 33–39 ЗУС-а). Код
утврђивања чињеница, усмена расправа је постала
правило, чл. 33.

Према закону, суд је нарочито дужан да одржи
усмену расправу у следећим случајевима, чл. 34:

због сложености предмета спора;

б) ради бољег разјашњења ствари;

в) увек када је у управном поступку учествовало
две или више странака са супротним интересима;

г) када сам суд утврђује чињенично стање ради
решавања у пуној јурисдикцији;

д) код решавања спора без списа.

Суд решава без одржавања усмене расправе
само ако је предмет спора такав да очигледно не
изискује непосредно саслушање странака и
утврђивање чињеничног стања, чл. 34 ст. 2. Овакво
решење је у сврху бржег спровођења судског
поступка у једноставнијим управним споровима, као и
принципа суђења у разумном року. Суд је обавезан да
посебно наведе разлоге због којих није одржао усмену
расправу.

 Судске одлуке (чл. 40–48 ЗУС)
Пресуде су разврстане на:
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- пресуде донете у спору ограничене
јурисдикције - када се суд не упушта у решавање
управне ствари, чл. 42;

- пресуде донете у спору пуне јурисдикције -
када пресуда суда у свему замењује акт који је
поништио по тужби, чл. 43;

- пресуде донете у спору због ћутања управе, чл.
44.

Код ограничене јурисдикције новине су пресуда
о утврђењу незаконитости акта без правних дејстава и
пресуда о утврђењу да је тужени поновио свој ранији
акт који је већ једном судски поништен као незаконит,
чл. 42 ст. 2. Уведена је утврђујућа - декларативна
судска пресуда о оглашавању решења ништавим чл.
42 ст. 3; на ништавост суд иначе пази по службеној
дужности, чл 41 ст. 2.

Ништава решења се (пр)оглашавају ништавим, а
не „поништавају”, иако у дејствима обе мере тј.
санкције нема разлике (ретроактивно брисање учинака
незаконитог акта).

Код спора пуне јурисдикције, изричито је
забрањено да се он води „када је предмет управног
спора управни акт донет по дискреционој оцени”, чл.
43 ст. 2. Новина је и законска формулација према којој
у појединим материјама спор пуне јурисдикције може
посебним законом бити изричито искључен. Ово због
особености одређених управних области. (Ово је
значајно у вези одлука УО АКС)

Институт пуне јурисдикције дефинисан је у чл.
43 ст. 1, и добио је знатно проширене претпоставке
примене. Тако, пуна јурисдикција, решавање управне
ствари од стране самог суда у предлогу ЗУС-а је
предвиђена:

а) ако природа ствари то дозвољава и ако
чињенично стање, било из управног поступка, било
оно које сам суд утврђивао, пружа поуздан основ за то
- овлашћење суда, чл. 43 ст. 1;

б) у случајевима када би поништење оспореног
акта и поновно вођење поступка пред надлежним
органом изазвало за тужиоца штету која би се тешко
могла надокнадити, а суд је сам утврђивао чињенично
стање;

в) ако сама странка тражи да суд својом
пресудом реши управну ствар; одбије ли такав захтев
странке, суд је обавезан да посебно наведе разлоге
због којих тај захтев није прихватио;

г) када орган не изврши правноснажну пресуду,
било активно (донесе акт у супротности са пресудом,
чл. 70, било пасивно (не донесе никакав акт противно

тој својој обавези, чл. 71 - реч је о обавези суда да
реши управну ствар (осим ако му то не допушта сама
природа ствари, или пак постоји изричита законска
забрана пуне јурисдикције у одређеном случају) да
сам непосредно реши управну ствар, уместо органа
управе. У спору због „ћутања управе, „ако суд
располаже потребним чињеницама а природа ствари
то дозвољава” - пуна јурисдикција је том случају
овлашћење суда према чл. 44.

Ванредна правна средства (чл. 49–65 ЗУС).
ЗУС не познаје жалбу (сада је правно могућа

само ако је законом изричито предвиђена у одређеним
стварима). Постоје једино ванредна правна средства и
то Захтев за преиспитивање судске одлуке и
Понављање поступка, не и Захтев за заштиту
законитости, као што је у важећем ЗУС-у.

Код Захтева за преиспитивање судске одлуке
(чл. 49-55) се предлаже да поред  странке из управног
спора и јавни тужилац је овлашћен за његово
подношење. Захтев се подноси у следећим
случајевима, чл. 49 ст. 2:

а) када је то законом предвиђено;

б) увек када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији;

в) увек у стварима у којима је у управном поступку
била искључена двостепеност, тј управна жалба - да
би интегрална правна заштита у управним стварима
била уравнотеженија и комплетнија. Захтев би се
могао поднети због повреде закона, другог прописа
или општег акта или повреде правила поступка која је
могла бити од утицаја на решење ствари (ст. 3).

Код понављања поступка (чл. 56-65) ново је да
се правноснажно завршен поступак може поновити и
ако став из накнадно донете одлуке Европског суда за
људска права у истој ствари може бити од утицаја на
законитост правноснажно оконачног судског поступка
(разлог из чл. 56 тач. 7 ст. 1). Затим, обезбеђена је и
правна заштита против свих одлука суда донетих у
вези са понављањем поступка; против њих је могуће
поднети Захтев из чл. 49.

Трошкови поступка (чл. 66–67 ЗУС)
За разлику од чл. 67 важећег ЗУС-а где свака

странка сноси своје трошкове предложено је решење
да у управним споровима суд одлучује о трошковима
поступка, имајући у виду сходну примену одредби
парничног поступка (чл. 74 у вези са чл. 146-169 ЗПП).

Извршење пресуда (чл. 68–74 ЗУС).
Новина је где се суд у обавези да донесе пресуду

по новој тужби и реши спор у пуној јурисдикцији -



46

када орган управе после судског поништења његовог
акта у извршењу пресуде донесе нови (други) акт који
је у супротности са њом (чл. 70 ст. 1). Ова обавеза не
постоји, ако је у тој ствари пуна јурисдикција законом
искључена. Ако суд сматра да због природе ствари не
може да реши управну ствар пресудом, дужан је да то
посебно образложи. У случају пасивног не поступања
по пресуди („ћутање” у извршењу пресуде, чл. 71, суд
својим решењем решава управну ствар, уколико
природа ствари то дозвољава.

 У циљу успешнијег извршења правноснажних
судских пресуда, предвиђено је и право тужиоца на
накнаду штете настале њеним неизвршењем или
неблаговременим извршењем. Ово право би се
остваривало у пред надлежним судом, у парници, у
складу са чл. 72 законом. Сходна примена одредаба
парничног поступка (чл. 74 ЗУС-а) - Остала је
досадашња норма о попуњавању празнина у ЗУС-у
сходном применом одредаба Закона о парничном
поступку.

Новчано кажњавање (чл. 75–76 ЗУС)
Постојећи ЗУС нема казнене одредбе. Предлог

ЗУС-а уноси могућност, према чл. 75 да суд новчано
казни руководиоца органа који не поступи по
одредбама чл. 31 (обавеза достављања исправа), као и
оног руководиоца органа који не поштује
правноснажну пресуду (било активно – чл. 70 ст. 1,
било пасивно – чл. 71). Према чл. 76 предвиђа се да
новчане казне изречене по овом закону се извршавају
по службеној дужности.

Прелазне и завршне одредбе (чл. 77-79
ЗУС)

Прво: неокончани поступци по тужби и по
правним средствима из постојећег ЗУС-а завршавају
се по правилима поступка по којим су и почели.

Друго: у  ЗУС-у стоји да се поступци по жалби
против одлука донетих у управном спору окончају
пред Врховним касационим судом (чл. 30 ст. 1 Закона
о уређењу судова) - а не пред Управним судом (који у
складу са законом не одлучује о правним средствима,
чл. 29 Закона о уређењу судова.

Треће: изричито је предложено да - пошто
жалба у управном спору по ЗУС-у више не постоји -
ступањем на снагу будућег, новог ЗУС-а, престају да
важе одредбе оног једног-јединог посебног закона у
Србији који је, на темељу претходног ЗУС-а (члан 18.
став 1), предвиђао жалбу у управном спору.

Радна верзија Закона о извршењу и
обезбеђењу

У Адвокатској комори Србије, дана 12.03.2010.,
одржана је Трибина на којој је представљена радна
верзија Закона о извршењу и обезбеђењу у присуству
великог броја адвоката из Београда и Србије.

Након исцрпне дискусије на Трибини,
Министарству правде достављене су примедбе са
напоменом, да је непримерена краткоћа рока за
спровођење јавне расправе стручне јавности у случају
када се доносе системски процесни закони.

Министарству правде су достављене следеће
примедбе:

„Опште напомене
Закон о извршењу и обезбеђењу је процесни

закон и као такав би требало да садржи само процесна
правила, а не и норме материјалног права.

Увођењем одређеног броја норми којима се
регулишу одређена питања изван поступка извршења
и обезбеђења, отворен је низ питања која доводе у
питање поједина предложена решења и стављају у
сумњу њихову оправданост и потребу доношења, али
пре свега уставну утемељеност. Поједина предложена
решења могу да доведу до тешког нарушавања
зајемчених људских права, а да самим законом нису
установљени одговарајући механизми заштите.

Уставна утемељеност појединих
предложених норми и заштита зајемчених
људских права

Уставом Републике Србије и то одредбом члана
20. зајемчена су људска права и њихов достигнути
ниво не може се смањивати, а сви државни органи, а
нарочито судови, дужни су да воде рачуна о суштини
права које се ограничава, важности сврхе ограничења,
природи и обиму ограничења, односу ограничења са
сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се
сврха ограничења постигне мањим ограничењем
права.

Поред права на живот, Уставом Србије, али и
низом међународних конвенција чији је потписник и
Република Србија, зајемчено је и  Право на слободу и
безбедност (члан 27: «Свако има право на личну
слободу и безбедност. Лишење слободе допуштено је
само из разлога и у поступку који су предвиђени
законом. Лице које је лишено слободе од стране
државног органа одмах се, на језику који разуме,
обавештава о разлозима лишења слободе, о оптужби
која му се ставља на терет као и о својим правима и
има право да без одлагања о свом лишењу слободе
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обавести лице по свом избору.  Свако ко је лишен
слободе има право жалбе суду, који је дужан да хитно
одлучи о законитости лишења слободе и да нареди
пуштање на слободу ако је лишење слободе било
незаконито. Казну која обухвата лишење слободе
може изрећи само суд.»)

Универзална декларација УН о људским
правима садржи готово истоветну одредбу у члану 5.
који гласи: «Свако има право на слободу и личну
сигурност. Нико се не сме липити слободе, осим у
следећим случајевима и у поступку прописаном
законом:

А) ако је затворен у складу са законом након
пресуде надлежног суда;

Б) ако је законито ухапшен или притворен због
непоштовања законитог судски налога ради
осигурања неке законом прописане обавезе;

В) ако је законито ухапшен или притворен ради
довођења надлежном суду када постоји основана
сумња да је починио кривично дело или када је
разумно веровати да је ро нужно раду спречавања
извршења кривичног дела или бега након његовог
извршења;

Г) ако се ради о законитом затварању
малолетника ради изрицања васпитне мере надзора
или о његовом законитом притвору ради довођења
надлежном суду;

Д) ако се ради о законитом лишењу слободе
особа ради спречавања ширења заразних болести, о
притварању психијатријских болесника,
алкохоличара, наркомана или скитница;

Е) ако се ради о законитом хапшењу или
притвору неке особе како би се спречило да
неовлашћено уђе у земљу или особе против које је у
току поступак протеривања или изручења.

Свако ко је ухапшен мора у најкраћем року бити
обавештен, на језику који разуме о разлозима
хапшења и о свакој оптужби против себе.

Свако ко је ухапшен или притворен под
условима из овог члана мора бити у најкраћем року
изведен пред судију, и има право на судски поступак у
разумном року или да буде пуштен на слободу до
суђења. Пуштање на слободу може бити условљено
давањем јемства да ће та особа приступити суђењу на
позив суда.“

Европска декларација о људским правима
такође садржи одредбе којима се гарантују напред
цитирана људска права.

Држава Србија је ратификовала оба
међународна документа (Универзалну декларацију о
људским правима и Европску декларацију п људским
правима) и обавезна је да гарантује њихово
поштовање на својој територији свим лицима, без
икакве дискриминације.

Из цитираних одредби Устава и међународних
декларација неспорно је да лице може бити лишено
слободе само на основу одлуке суда, у законом
утврђеним случајевима и на основу законито
спроведеног  судског поступка.

Ниједном од цитираних одредаба није
предвиђена могућност притварања лица због
дуговања или не давања изјава о свом имовном стању.
Дозвољавање ове могућности, која се уводи новим
Законом о извршењу и обезбеђењу крше се
гарантована људска права, уводи могућност ропског
система и дужничког ропства, волунтаризам у
поступању државних органа и појединаца, те је
потребно ове одредбе изменити у целости, тако што ће
бити брисане.

Предложена процесна решења
3.1. Основно начело поступка извршења и

обезбеђења Начело формалног легалитета које је
дефинисано одредбом члана 8. није доследно
поштовано у тексту целог Закона.

Дакле, суд је тај који спроводи извршење на
начин и по поступку утврђеном законом и дужан је да
се стара о законитом спровођењу поступка извршења
и обезбеђења током трајања целокупног поступка.
Нико не може да преузима овлашћења суда у судском
поступку и да одлучује о процесним или
материјалним правима странака у поступку. Одредбе
којима поједине радње у поступку извршења
предузима извршитељ морају бити преиспитане и
измењене у складу са Начелом формалног легалитета.

рокови – члан 7.
Ставом 3 члана 7 радне верзије ЗИО уводе се

преклузивни рокови и странка у поступку губи право
на предузимање појединих радњи уколико их не
предузме у одређеним роковима. Убрзање
ефикасности поступка извршења не сме бити на
уштрб процесних права учесника у поступку па се ова
одредба мора допунити речју „неоправдано“ иза речи
„која“.

Ово нарочито када се има у виду одредба члана
10 ЗИО која упућује на сходну примену одредаба
Закона о парничном поступку, ако овим или другим
законом није другачије одређено. То би значило да
странка губи право на предузимање радњи и у



48

случајевима када је објективно била спречена за
њихово предузимање, а према одредби члана 10 ЗИО
која упућује на примену ЗПП не би имала право на
подношење предлога за повраћај у пређашње стање.

3.3.  поднесци – члан 28
Према предложеном решењу суд односно

извршитељ поступају на основу поднесака и других
писмена, а извршитељ поступа у на основу судске
одлуке и општег пуномћја повериоца.

Начело правне сигурности захтева да се
поступак извршења спроводи, а надлежни органи
поступају искључиво на основу судске одлуке.
Уколико суд или извршитељ буде поступао и на
основу општег пуномоћја повериоца стварају се
могућности за злоупотребе и ствара се правна
несигурност за учеснике у правном промету.

3.4. достављање у извршном поступку –
члан 29

Адресу извршног дужника опредељује у
предлогу за извршење извршни поверилац.
Објективно постоји могућност да поверилац нема
сазнања о тачној адреси извршног дужника и поред
могућности да добије податке из надлежних служби
које воде различите јавне регистре да ту адресу не
може да прибави. Одредба сада важећег Закона о
извршном поступку, према којој је суд тај који може
да затражи службеним путем адресу извршног
дужника, је добра одредба и иста треба да буде
преузета и у нови ЗИО.

3.5. трошкови поступка – члан 34
О трошковима поступка може једино да

одлучује суд.

3.6. одлучивање првостепеног суда о жалби
– члан 48

Другостепени суд једино може да одлучује о
жалби на основу оригиналних списа и увођење
одредби којима се утврђује да се жалба са
фотокопијом списа првостепеног поступка доставља
другостепеном суду ради одлучивања о жалби
представља грубо нарушавање начела правне
сигурности. Ову одредбу треба брисати.

3.7. књига извршних дужника и збирка
исправа – чланови  67, 71, 72, 73

На први поглед ова одредба утиче на повећање
нивоа правне сигурности, али само на први поглед.
Подаци о кредитној задужености грађана Србије или
бонитету привредних друштава и предузетника, већ су
доступни (Кредитни биро НБС, Агенција за

привредне регистре, Земљишне књиге). Увођење још
једне евиденције која је доступна на увид свима
представља кршење зајемчених људских права.
Наиме, приступ подацима из књиге извршних
дужника има свако лице и подносилац захтева није
дужан да докаже правни интерес за добијање тог
податка. Оваква регулатива мора да претрпи измене и
нужна ограничења, а са разлогом се поставља и
питање оправданости увођења ових одредаба.

3.8. спровођење извршења пред
извршитељем – члан 76

Предложеном одредбом нарушава се начело
правне сигурности и формалног легалитета.

Поступак извршења мора увек да се покреће
пред судом, а извршни поверилац може да у предлогу
определи да се тражено извршење на основу одлуке
суда спроведе путем извршитеља.

3.9. мере принуде и помоћ полиције у
спровођењу извршења – члан 79

О употреби полиције може једино да одлучује
суд, али не и судски извршитељ. Полиција не може да
дужника лиши слободе. Овом одредбом се нарушавају
гарантована уставна права грађана и положај
полиције, као државног органа принуде.

3.10. изузимање од извршења – члан 93
Потребно је предвидети да средства за рад не

могу бити предмет извршења и ту одредбу која је била
на снази из до сада важећег ЗИП треба преузети. Ово
је нарочито значајно када се извршење спроводи на
имовини предузетника и одузимањем средстава за рад
нарушавају се зајемчена људска права на рад и правну
сигурност.

3.11. продајна цена и поступак продаје -
чланови 108, 133 и повезани чланови који се
односе на сувласнике и процену вредности
ствари која је предмет извршења – чланови 103,
117, 118, 128,

Процену вредности ствари или непокретности
не сме да врши извршитељ, јер се тиме нарушава
правна сигурност. Ово посебно када се имају у виду
одредбе чија је измена такође предложена о
достављању у извршном поступку и јавности
података у књизи извршних дужника. Оправдано се
намеће питање ко ће да сноси одговорност за штету
коју може да претрпи извршни дужник у случају
продаје ствари или непокретности испод стварне
тржишне вредности.
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3.12. извршење на хартијама од вредности и
на уделима у привредном друштву и питања
повезана са стечајним поступком који може бити
покренут против извршног дужника

Потребно је прецизније регулисати ове одредбе.

3.13. поступак намирења потраживања по
основу комуналних и сличних услуга – члан 257

Предлог за извршење мора да се подноси суду.

3.14. Извршитељи – део седми члан 318
За извршитеља може бити изабрано лице, а не

ортачко друштво. Два или више регистрованих
извршитеља могу да формирају ортачко друштво, као
друштво лица и да делатност тог друштва буде једино
спровођење поступка извршења и обезбеђења.
Неспојиво је да се за послове извршитеља бирају већ
постојећа ортачка друштва која се баве различитим
делатнистима.

3.15. заменик извршитеља – члан  338
Није јасно дефинисан однос извршитеља и

заменика извршитеља. Мора се предвидети да
извршитељ и заменик извршитеља имају исто
седиште и да не може да има одвојене рачуне за
пријем средстава извршења у односу на извршитеља,
с обзиром да поступа са печатом и штамбиљом
извршитеља у чије име поступа. Заменик извршитеља
може бити ангажован само код једног извршитеља као
његов заменик.

3.16. именовање заменика – 339
Министар треба да именује заменика на предлог

извршитеља, по претходно прибављеном мишљењу
Коморе и уз регулисање питања односа између
извршитеља и заменика извршитеља: да ли је заменик
извршитеља запослен код извршитеља или је лице
који  ову делатност обавља као предузетник.

Закон о јавном бележништву

Након обавештења Министарства правде да
је почела јавна расправа о тексту Закона о јавним
бележницима, Адвокатска комора Србије је
упутила писмо Министарству правде поводом
формирања Радне групе и припреме текста Закона
о јавним бележницима, следеће садржине:

„У четвртак 01.04.2010. из Министарства
правде смо обавештени да је на сајту тог

Министарства објављен текст Радне верзије Закона
о јавном бележништву, те да се примедбе предлози
и сугестије могу достављати том Министарству до
15.05.2010.

На састанку који је одржан између
Министарства правде и Адвокатске коморе Србије
дана 29.07.2009., договорено је да у раду радних
група које формира Министарство правде
учествују представници адвокатуре које именује
Адвокатска комора Србије. Иако је овај договор
постигнут, суочени смо са чињеницом да
Министарство правде није, у складу са
постигнутим договором, у Радну групу за израду
Радне верзије Закона о јавним бележницима
укључила представника Адвокатске коморе
Србије. Како се ради о системском закону који се
веома односи и на рад адвокатуре, посебно код
чињенице да постоји интеракција између Закона о
адвокатури и Закона о јавном бележништву,
мишљења смо, да непоштовање овог договора
може имати значајне негативне последице по
правни систем уопште.

Као председник Адвоокатске коморе Србије
желим да Вас обавестим да смо о Радној верзији
Закона о јавном бележништву обавестили све
адвокатске коморе у Србији, те да смо и чланство
упутили на сајт Министарства правде и објављену
Радну верзију Закона о јавном бележништву.

Адвокатске коморе су већ почеле да
достављају мишљења Адвокатској комори Србији,
међу којима, по нама, има оправданих негативних
реаговања, о чему ћемо Вас у наредном периоду
свакако обавестити. До тада, молимо Вас да нам
доставите информацију о саставу Радне групе која
је припремила Радну верзију Закона о јавном
бележништву. Овим још једном, желимо да Вам
укажемо на наше незадовољство због
непоштовања договора, посебно када је овај закон
у питању.“

Закон о јавним бележницима је од значаја за
рад и положај адвокатуре, па позивамо све чланове
Коморе да се укључе у јавну расправу, а да
примедбе, предлоге и сугестије доставе
Адвокатској комори Србије у што краћем року.

Текст радне верзије Закона о јавним
бележницима објављен је на сајту Министарства
правде.



50

Сарадња са међународним
професионалним организацијама,
адвокатским коморама у бившим

републикама СФРЈ

Сарадња са Међународном унијом адвоката
Др Слободан Бељански, национални

потпредседник МУА за Србију је на 53. Конгресу
Међународне уније адвоката (МУА) од 28-31. октобра
2009. у Севиљи (Шпанија) упознао је генерелног
секретара МУА Мари-Дафне Фишелсон са проблемом
увођењем фискалних каса за адвокате у Србији  и са
одлуком скупштине АК Србије  о организовању
протеста упозорења адвоката. У личном разговору са
новим председником МУА, г. Корадом де
Мартинијем, и директором за независност професије,
г. Андрашом Сечкајем и добио  уверавања да ће
одговор брзо уследити и да ће адвокатура Србије
добити  подршку увек када је угрожена независност
адвокатуре. Већ приликом сумарног представљања
овог проблема водио је рачуна о томе да је тзв.
фискална одговорност један од незаобилазних
стандарда ЕУ и држава са уређеним правним
системима и да се у тражењу подршке за укидање
прописа о фискалним касама не сме стварати утисак о
избегавању те одговорности и механизама контроле
који је прате, него акценат ставити на оспоравање
присуства свих облика административног надзора
који би могли да повреде независност и поверљивост
професије.

Сарадња са „ЦЦБЕ“
Савет адвокатских комора Европе је пружио

значајну подршку адвокатима Србије у оквиру
активности за измену прописа о фискалним касама у
адвокатским канцеларијама. Ова подршка се огледа
како у организовању и спровођењу анкете међу
чланицама ЕУ, придруженим чланицама „ЦЦБЕ“ и
чланицама посматрачима овог међународног
професионалног удружења, тако и у писменим
обраћањима која су упућена највишим државним
органима Републике Србије поводом овог питања.
Нарочито значајно је указати на посету председника
„ЦЦБЕ“ Београду и састанцима које је одржао са
представницима Министарства трговине и услуга,
Министарства правде и Одбором НСРС за правосуђе
и државну управу.

Желимо такође да укажемо на подршку коју ова
организација пружа адвокатури Србије у процесу
припреме новог текста Закона о адвокатури. Ова
подршка се огледа, пре свега у размени докумената
које је „ЦЦБЕ“ усвојио поводом положаја и рада

адвокатуре (питање осигурања од професионалне
одговорности, едукација адвоката) и информација о
положају адвокатуре у појединим земљама чланицама
„ЦЦБЕ“.

Сарадња са адвокатским коморама бивше
СФРЈ

У другој половини 2009. и почетком 2010.
настављена је добра сарадња са свим адвокатским
коморама у републикама бивше СФРЈ. У протеклом
периоду ова сарадња се одвијала, како зроз размену
информација у вези фискалних каса, тако и кроз
посете и учешће на свечаностима које су те коморе
приређивале поводом „Дана адвокатуре“. Адвокати у
Републици Српској, Федерацији Босне и Хрцеговине
и Црне Горе, такође су се суочили са питањем
увођења фискалних каса у адвокатске канцеларије.

Адвокатска комора Словеније и Адвокатска
комора Хрватске суочиле су се са проблемом
уплитања извршне власти у поступак доношења
одлуке о висини Адвокатске тарифе, тако што у
Словенији, Министарство правде доноси одлуку о
висини Тарифе, а у Хрватској, Министарство правде
даје сагласност на одлуку Адвокатске коморе
Хрватске о висини Адвокатске тарифе.

У овом периоду настављена је и сарадња са
адвокатским коморама Солуна, Париза, Софије,
Букурешта, а успостављена сарадња са адвокатским
коморама Немачке, Чешке, Мађарске и Словачке.

Унапређивање информисања
чланства и јавности са активностима у

Адвокатској комори Србије

Управни одбор је, разматрајући питање
информисаности чланства, оценио да је то изузетно
значајно питање, коме у досадашњем раду није била
посвећена потребна пажња. Управни одбор мора да се
ангажује и када је у питању издавање Информативног
билтена (како и са којим средствима, уредник
Билтена), али и по питању изгледа и садржаја website
АК Србије. Тренутну лошу ситуацију у погледу
начина информисања и садржајности интернет
презентације, Управни одбор ће покушати да
превазиђе именовањем уредника website АК Србије са
дневним ажурирањем информација, односно са
објављивањем часописа Билтен који би АК Србије
издавала најмање једном месечно. Прихватајући
предлог главног и одговорног уредника часописа
„Бранич“, Управни одбор је, између осталог, донео
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„О Д Л У К У
1. Позивају се адвокатске коморе у Србији да

доставе предлоге за именовање уредника појединих
рубрика у часопису „Бранич“: судска пракса,
адвокатски бисери, књижевни рад адвоката и сл.

2. Адвокатска комора Србије ће у будуће
издавати месечни часопис „Билтен“ којим ће се
чланство обавештавати о одлукама органа Коморе и
активностима Коморе у различитим областима рада.
У циљу обезбеђивања неопходних средстава за
штампање месечног билтена АК Србије, размотриће
се могућности за њихово обезбеђивање из различитих
извора (средства Коморе, објављивање примерених
огласа и сл.)

3. Приступити редизајнирању website АК
Србије у циљу побољшања његовог садржајног,
визуелног изгледа и техничких решења којима би се
омогућила боља прегледност и већа ефикасност у
приступању појединим информацијама.“

Како је, према финансијским показатељима, АК
Србије издвајала значајна новчана средства за
ажурирање базе прописа на интернет презентацији ове
Коморе, Управни одбор је одлучио да се раскине
досадашњи уговор о сарадњи и да се предузму мере
како би се обезбедила могућност коришћења Базе
прописа на website АК Србије након раскидања
уговора са г. Давидовићем. Ове мере подразумевају
коришћење базе прописа, њено ажурирање новим
прописима, као и линкове са појединим судовима у
Србији који објављују на својим интернет
презентацијама судску праксу.

СВИМ АДВОКАТИМА ЈЕ ДОСТУПНО
КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ, ЕЛЕКТОРОНСКЕ
БАЗЕ ПРОПИСА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА НА АДРЕСИ:

www.bpp.uzzpro.gov.rs

Обележавање „Дана адвокатуре
Србије“

Адвокатска комора Србије обележила је „Дан
адвокатуре Србије“ низом свечаности и скупова, 26. и
27. фебруара 2010.

По први пут је организовано уметничко вече, у
петак 26. фебруара 2010. у Свечаној сали Дома војске
Србије.

Адвокати који се баве различитим облицима
уметности су, током ове вечери, били представљени у
новом светлу: као књижевници, сликари, вајари,
уметнички фотографи и музичари.

Ове вечери наступили су адвокати књижевници,
адвокати из Београда: Радослав Дуја Недић, Мирољуб
Миша Павловић, Ђорђе Сибиновић, Славко Јеловац,
Јасмина М.  Павловић и гост из Адвокатске коморе
Македоније Зоран Петковић Бакли.

www.bpp.uzzpro.gov.rs
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Своје слике изложили су Зоран Копривица,
адвокат из Новог Сада и Мирољуб Миша Павловић,
адвокат из Београда. Скулптуру „сумо рвач“ изложио
је адвокат Ненад Јовановић из Београда.

 Своје уметничке фотографије приказали су
адвокати из Београда: Зоран Лазаревић, Срђан
Стојковић и Горан Радовановић.

Посебна симболика ове вечери је био музички
наступ деце адвоката за коју се надамо да ће једног
дана бити успешни адвокати.

На уметничкој вечери изложене су слике и
прочитана приповетка недавно преминулог Мише
Јовановића, адвоката у Београду, који је оставио
неизбрисив траг у професионалном раду, али се
исказао за живота и као вишестрани уметник.

У суботу, 27. фебруара приређена је
традиционална Свечана академија у малој сали Дома
Народне скупштине.

У присуству великог броја гостију и чланова
Коморе, на овој свечаности додељена су највиша
признања пријатељима адвокатуре Србије, као знак
признања за успешан и дугогодишњи рад у
професији и дугогодишње ангажовање у раду
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адвокатске коморе и међународних
професионалних удружења, чиме су допринели
афирмацији адвокатуре Србије и успостављању
или унапређивању односа професионалне сарадње
и колегијалног поштовања међу адвокатским
коморама:

Г. SAMI AKL-у, адвокату у Бејруту, саветник
председника МУА, регионални секретар МУА за
блиски и средњи исток,

Г. BERNARD VATIER-у, адвокату у Паризу,
председнику Савета адвокатских комора Европе у
претходном мандату, преседнику Адвокатске
коморе Париза и Националног савета адвокатских
комора Европе у претходним мандатима,

Г. CORRADO DE MARTINI-у, адвокату  у
Риму и председнику Међународне уније адвоката,

Г. MANOLIS LAMTZIDIS-у, адвокату у
Солуну и председнику Адвокатске коморе Солуна,

Г. НИКОЛАЈУ ГРГУРЕВИЧУ, адвокату у
Марибору и потпредседнику Одветнишке
зборнице Словеније у претходном мандату,

Г. ЈОВАНУ ЧИЗМОВИЋУ, адвокату у Бања
Луци и председнику Адвокатске коморе Републике
Српске,

Г. ЈОСИПУ МУСЕЛИМОВИЋУ, адвокату у
Мостару и председнику Адвокатске коморе
Федерације БиХ у претходном мандату,
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Г. ТОМИСЛАВУ ДЕДИЋУ, адвокату у
Подгорици, председнику Адвокатске коморе Црне
Горе у више мандата, председнику Адвокатске
коморе Југославије,

Г. НЕНАДУ  ЈАНИЋЕВИЋУ, адвокату у
Скопју и председнику Адвокатске коморе
Македоније,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије ће
одлуку о додели највиших признања адвокатима у
Србији, поводом „Дана адвокатуре“ Србије донети
накнадно.

***
У суботу 27. фебруара у Дому Народне

скупштине одржана је Конференција на тему
"Представљање нацрта Закона о адвокатури, улога
и положај адвокатуре“, на којој је представљена
радна верзија Закона о адвокатури.

У дискусији су учествовали чланови Радне
групе Министарства правде, чланови Адвокатске
коморе Србије и гости из Француске и република
бивше СФРЈ.

Примедбе и сугестије које су дате током
дискусије, Радна група је разматрала у наставку
свог рада.

***
Истог дана, у хотелу „Београд Континентал“

приређена је свечана вечера за госте Адвокатске
коморе Србије и чланове Коморе.

У пријатној атмосфери, адвокати Србије,
Балкана и Европе су разменили мишљења, искуства и
успоставили нова пријатељства.

***



ПРИЛОГ:

1. Извештај Протестног одбора Адвокатске коморе Србије од 24.03.2010.;
2. Извод из аудио записа са Треће ванредне и Четврте редовне Скупштине

Адвокатске коморе Србије, која није одржана 23.01.2010. због недостатка кворума;
3. Чланак дневне новине „Press“ од 24.01.2010.;
4. Закључци Управног одбора Адвокатске коморе Београда донети 19.02.2010.;
5. Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Београда донета на седници одржаној

22.01.2010.;







ИЗВОД ИЗ АУДИО ЗАПИСА СА ТРЕЋЕ ВАНРЕДНЕ И ЧЕТВРТЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ КОЈА НИЈЕ ОДРЖАНА 23.01.2010. ГОДИНЕ ЗБОГ

НЕДОСТАТКА КВОРУМА

Адв. Војислав Недић: Колегинице и колеге, мислим да ћемо се сви сложити да нећу претерати ако
кажем да је адвокатура у агонији. Адвокатура је болесна, адвокатура замире. Остајемо без посла,
судови не раде, не раде и пре овог избора или неизбора, неће радити сигурно још неколико месеци
после избора. Знате ли да се у београдским судовима судије боре ко ће доћи до столице на којој
може да седне? Знате ли да неке судије дају новчана средства да окрече своје канцеларије? Знате ли
да су млади адвокати у таквом страху за своју будућност да се нешто мора учинити и у адвокатури и
ван ње да не би дошло до много тежих последица. Видите ли да радници на свим деловима државе
Србије штрајкују? Код нас адвоката увукао се један немир. Погледајте са каквим емоцијама људи
овде говоре. Направили смо лажне односе између нас. Нишка делегација цела као да је понављам
Народна скупштина, чека у ходнику да не би имали кворум када им то не одговара. Шта председник
српске коморе ради, да ли их је изгрдио, да ли је Војводину данас прозвао што нема ниједног осим
видео сам овог колегу, заборавио сам му име, из Зрењанина. Мислите ли да он сме њима да каже
зашто нису данас дошли? А 29 делегата даје Војводина а 12 даје Ниш. Дошли су са закашњењем јел,
да би се прво видело хоће ли уопште бити кворума или неће. Морамо се погледати у очи. Можете
колега Крстићу да добацујете колико хоћете или ко год од вас је, ви добро знате да ја истину
говорим. Прогурали сте свог делегата на силу. Ђорђевић пита што си се Недићу повукао. Повукао
сам се да прво да сачувамо наше јединство. У оба случаја када сам се кандидовао и за Високи савет
судства и за место председника српске коморе, то су били изнуђени потези. Покушавао сам да нешто
спасим у тој ситуацији јер ова игра око Високог савета судства почела је још од Шешлије. Годину и
нешто дана се бавимо сами собом. Смејете се колега Крстићу па и може вам се али ја вам кажем
овакав начин рада у Комори Србије само ће довести до раскола коморе а мени је јако стало да се она
сачува. Београдска комора колеге, ја не смем пред колегом Кристићем да кажем да је највећа комора
у Србији, а како да не кажем кад нас има пола од целе адвокатуре. Не причам ја то да се хвалим него
београдска комора и материјално и на сваки други начин у суштини држи ту српску комору. Дакле,
улажемо све напоре. Ја сам осам година, тачно је што каже колега Кастратовић, на месту
председника у два мандата београдске коморе али свих тим осам година полазећи изјутра на посао и
размишљајући хоћу ли у своју приватну канцеларију или у комору ја сам ишао у комору. Имало је
посла много и сви знате шта је урађено од београдске коморе и шта је урађено од српске коморе
захваљујући београдској комори у раду Управног одбора у оба мандата београдске коморе. А
погледајте шта је са српском комором. Погледајте на овим седницама шта се дешава. Дакле, не
можемо да одржимо, не можемо кворум да обезбедимо. Не можемо о основним стварима да се
сагласимо. Шта смета колеги Ћирићу ако је частан човек да и Скупштина адвокатске коморе Србије
потврди тај његов избор који је учинио, потпуно се слажем са колегом Шошкићем нелегално и
нелегитимно Управни одбор адвокатске коморе Србије. Шта му смета? Значи плаши се да ли ће бити
потврђен. А та тајновитост рада Управног одбора, пардон Високог савета судства па и Управног
нашег одбора где се многе ствари испод жита спроводе говори о томе да Високи савет судства као
такав је такође један нелегитиман и нелегалан орган. Значи ми морамо данас једноставно да се
погледамо у очи, да кажемо хоћемо ли да адвокатура напредује, хоћемо ли да је сачувамо, хоће ли
она да буде независна или ће да буде је ли тако неко с ким ће моћи да се управља ван адвокатске
коморе. Председника српске коморе бирају за председника комисије за израду Закона о адвокатури.
То никада до сада није било. А знате зашто га бирају и укључују више адвоката, додуше њихових
пријатеља и рођака, мислим на Министарство правде и на угледне чланове водеће странке у овој
земљи? Зато да би имали покриће сутра када се донесе закон такав какав ће се донети, да су га
наводно адвокати донели. А колико вас ево зна овде у сали, какав се закон баш тачно припрема?
Ајде нека каже. Дакле, све се ствари раде испод жита, записници се, што каже Биљана, фалсификују.
Ја имам лични пример где је фалсификован записник у вези комисије за израду Грађанског законика,
о чему ће наравно бити приче на неком другом месту, али ви данас, молим вас, морате да схватите да
је дошло минут до дванаест. Узмимо на пример фискалне касе, ту је „изабран“ један протесни одбор
где су на предлог председника српске коморе заправо ушли људи које је само желео да буду
изабрани и онда је у Дому армије, сећате се како се све то десило, и протесни одбор који себи даје
права много више него што их има. Они чак доносе у некаквом акту одлуке да ће и у вези Високог
савета судства да се изјашњавају и да одлучују и у вези неких других, у вези Закона о адвокатури
итд. Ко је њима дао те компетенције и шта су до сада урадили? Јесте ли ви чули шта се са
фискалним касама до сада десило? Да ли је вама данас јасно уопште, је ли имамо штрајк или немамо
штрајк? Београдска комора је, Управни одбор је јуче имао седницу, одлучила што се тиче нас из
Београда ми ствари преузимамо у своје руке, од 16. фебруара ће бити штрајк. Једина ствар ако буде



речено да се то до октобра одлаже онда ћемо можда и ми то наравно одложити али нема више
чекања и нема чекања да нам неко соли памет и одређује шта ћемо ми да радимо. Председник српске
коморе је јуче каже био у Министарству трговине. Па са ким је био? Па потпредседник му није знао
за то. Ја нисам знао за то. Вероватно су били његови пријатељи и савезници из неких других комора.
Шта ради београдска адвокатура, зашто се ми овако делимо? Што се тиче колеге Ђоређевића за мене
је потпуно неважан морам да вам кажем али ми се концепцијски не слажемо. Нема ту ничег личног.
Има само борбе за потпуну транспарентност у адвокатури, за једну демократичност у одличивању и
има оног хоћемо ли неким тајним каналима позивањем на своје везе са Министарком правде, са
државним секретаром, са овим са оним, да тако решавамо проблем адвокатуре. Е нећемо их тако
никада решити. Ја вас позивам да ипак будемо храбри и поштени и да сачувамо адвокатуру. Хвала
вам.

* * *

* * *
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