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Адвокатска комора Србије, дана 18.03.2020., полазећи од Одлуке о проглашењу 
ванредног стања од 15.03.2020. због пандемије вируса COVID-19 и Препорука 
Министарства правде за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања 
проглашеног 15.03.2020. број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020., даје 

 

С А О П Ш Т Е Њ Е  

Адвокатска комора Србије констатује да је у новонасталој ситуацији дошло до 
неуједначене примене Препорука Министарства правде за рад судова и јавних 
тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. број 112-01-
557/2020-05 од 17.03.2020., од стране појединих Виших и Основних судова у 
Републици Србији. Овакав недостатак координације у оквиру правосудних 
институција оцењујемо као неприхватљиво и неодговорно понашање које може 
имати далекосежне последице по живот и здравље адвоката, у тренутку када је  
ефикасно спровођење ових мера од круцијалне важности. 

До података о неуједначеној примени Препорука Министарства правде, Адвокатска 
комора Србије је дошла у непосредном контакту са судовима и јавним тужилаштвима 
у Републици Србији и достављених одлука/упутства о раду сваког појединог суда у 
периоду важења ванредног стања. 

Министарство правде је у оквиру својих законских надлежности благовремено донело 
Препоруке и доставило свим судовима и Републичком јавном тужилаштву, међутим 
Високи савет судства није донео обавезно упутство на основу Препорука које би 
обезбедило једнако поступање свих судова и јавних тужилаштава на територији 
Републике Србије.  

У циљу обезбеђивања јасних смерница за поступање адвоката, Адвокатска комора 
Србије је данас упутила допис Високом савету судства да својим Обавезујућим 
упутством отклони различита тумачења Препорука Министарства правде, уреди 
начин рада судова и омогући адвокатима једнаку заштиту живота и здравља какву 
имају носиоци правосудних функција и запослени у правосуђу. Овим дописом је 
затражено је да се утврди прекид рокова у оним предметима који нису означени као 
хитни и у којима се поступка у току трајања ванредног стања, који предлог смо 
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послали и оним државним органима који одлучују у управном поступку и у којима 
странке могу да трпе последице пропуштања преклузивних рокова. 

Такође, Адвокатска комора Србије је затражила од свих судова и јавних тужилаштава 
објављивање распореда суђења у предметима у којима је предвиђен рад у току 
трајања ванредног стања, на дневном нивоу како би се избегао долазак адвоката до 
зграде суда и непотребно излагање ризику ширења заразе.    

Као резултат ових активности Адвокатске коморе Србије, Високи савет судства је 
предузео мере за доношење обавезног упутства свим судовима у Републици Србији 
које се очекује у току данашњег дана.  

Након пријема одлуке Високог савета судства, Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије ће одмах, а најкасније у четвртак 19.03.2020. донети Упутство за адвокате о 
начину и обиму њиховог рада за време трајања ванредног стања којег ће се 
придржавати и које ће бити основ за каснију евентуалну заштиту повређених права 
адвоката и њихових клијената у појединим поступцима.  

До тада,  Адвокатска коморе Србије упућује адвокате да се придржавају Препорука 
Министарства правде, да захтеве за одлагање суђења упућују на званичне 
електронске адресе судова, а поднеске у појединим предметима редовном поштом и 
без непотребног одласка у суд. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

Виктор Гостиљац, адвокат 
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