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1. Увод  
 

Изборна скупштина Адвокатске коморе Србије одржана је 25.09.2021. на којој је мандат 
представника у Скупштини и чланова Управног одбора АКС потврђен је одлуком Скупштине АКС 
претходног сазива (мандат 2017 – 2021) број 1032-1/2021 од 25.09.2021. у складу са одредбом члана 
19. став 1 тачка 4, и одредбом члана 87. став 3 Статута АКС и којом је утврђено да дотадашњи 
потпредседник АКС постаје председник АКС у складу са одредбом члана 28. став 2 Статута АКС.  

Изборни поступак у Адвокатској комори Србије за мандатни период 2021 – 2025 окончан 
је на Изборној скупштине АКС 25.09.2021. тако што су представници у Скупштини АКС новог 
сазива (мандат 2021 – 2025) изабрали потпредседника АКС, Надзорни одбор АКС, 16 заменика 
Дисциплинског тужиоца АКС, председника, заменика председникаа и 16 судија Дисциплинског 
суда АКС тајним гласањем.  

По спроведеном поступку избора непосредно, тајним гласањем, Изборна и Верификациона 
комисија су поднеле извештај Скупштини АКС, а приговора на спроведени изборни поступак није 
било. Скупштина АКС сазива 2021 – 2025  је одлуком број 1032-2/2021 од 25.09.2021. потврдила 
мандат потпредседнику АКС, Надзорном одбору АКС, 16 заменика Дисциплинског тужиоца АКС, 
председнику, заменику председника и 16 судија Дисциплинског суда АКС, а у складу са 102. 
Статута АКС. 

Управни одбор АК Србије је након потврде мандата 25.09.2021. поступао у оквиру поверене 
надлежности из члана 33. Статута АКС.  

Прва ванредна Скупштина АКС је одржана 06.11.2021., након одржавања 20. Конференције 
адвоката Србије која је одржана истог дана. 

У току мандатног периода 2021 – 2025 након одржавања изборне скупштине  дошло је до 
промена у саставу органа Адвокатске коморе Србије, и то тако што је члан Надзорног одбора АКС 
који је изабран из АК Војводине дана 08.11.2021. поднео оставку, с тим да ће одлуку о престанку 
мандата донети Скупштина АКС на Првом редовном заседању. Након доношења одлуке 
Скупштине АКС о престанку мандата члана НО АКС из АКВ, УО АКС ће донети одлуку о 
расписивању допунских избора ради избора члана НО АКС из АКВ, а имајући у виду да сагласно 
одредби члана 38. став 1 Статута АКС, Скупштина АКС непосредно бира по једног члана из сваке 
адвокатске коморе у саставу АКС. 

**** 

2. Рад Председника АК Србије 
 

Мандат председника АК Србије који је почео дана 25.09.2021.године, од тада до данас, 
највише је обележен активностима које су биле нужне због догађаја  који су уследили након 
Допуне правног става о дозвољености уговарања трошкова кредита који је усвојен на седници 
Грађанског одељења ВКС дана 16.09.2021.године, али и свим другим активностима у циљу 
обављања дужности председника. 

Свакако је овај период обележило и то што након одржавања ванредне скупштине АКС 
дана 6.11.2021.године на којој је одбијена препорука претходно одржане Конференције адвоката 
Србије да се обустави рад адвоката на територији читаве Србије са захтевом како је формулисан од 
стране Конференције, су уследиле одлуке Скупштина АК Београда, Шапца и Зајечара, о обустави 
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рада. У овом тренутку, ове обуставе нису на снази, у АК Београда због усвојене привремене мере 
од стране Вишег суда у Београду, а у АК Шапца и Зајечара јер су скупштине тих адвокатских 
комора у међувремену ставиле ван снаге своје одлуке о обустави рада. 

Ради разумевања суштине повода за ове одлуке, зашто је до ових одлука дошло, који су 
циљеви обуставе рада адвоката ових комора, који су захтеви обуставе и коме су ти захтеви упућени, 
на који начин је друштвени контекст утицао на доношење ових одлука, а на који начин сама 
обустава рада жели да утиче на тај контекст, који су механизми мобилизације адвоката и јавности, 
која је стратегија обуставе, која су тумачења проблема која обуставу генеришу, шта представља 
основу обуставе рада, те да ли се обуставом покушава  измештање доношења одлука о питањима 
од значаја за читаву адвокатуру из АК Србије  у коморе у саставу и у сферу и обим којим се не 
постиже циљ-дефинисање питања од значаја за читаву адвокатуру и начини на који се та питања 
решавају, мора се доста тога подсетити и осврнути на догађаје који су свему томе претходили. 

 А претходили су покушаји да се нацрт Закона о изменама и допунама Закона о парничном 
поступку, са којим адвокатура није била сагласна,  након јавне расправе достави Влади РС ради 
даље процедуре, покушај аутентичног тумачења Закона о облигационим односима, Закона о 
заштити корисника финансијских услуга и Закона о заштити потрошача, и на крају доношење 
допуне става о дозвољености наплате трошкова кредита од стране Грађанског одељења ВКС од 
16.09.2021.године. 

Од тада до данас, спречен је покушај доношења нацрта Закона о изменама и допунама 
Закона о парничном поступку из маја 2021.године, закључен споразум између АК Србије и 
Министарства правде  којим су отклоњене три примедбе адвокатуре и обезбеђено да такса неће 
бити услов за вођење спора, да неће бити ретроактивности и да ће Е-суд бити алтернативан, као и 
договорено да ће нову радну групу за израду новог предлога нацрта, чинити 50% адвоката и да ће 
се до коначног текста предлога нацрта доћи уз консензус са адвокатуром. Такође, предлози за 
аутентична тумачења наведених закона су повучени.  

Остао је проблем допуне става ВКС од 16.09.2021.године, као и још увек незавршен рад 
нове радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, 
који неће бити ускоро настављен и питање је да ли ће уопште бити настављен с обзиром да 
предстоје парламентарни избори, формирање нове Владе РС, те шта ће и када бити циљеви и 
задаци нове Владе и Министарства правде. Овде подсећам да је радна група раније била 
формирана 2017.године, прекинула рад због избора, па је та радна група расформирана и 
формирана нова, тако да је питање шта ће се дешавати након избора 3.04.2022.године. 

На жалост, најзначајнија питања за адвокатуру су све чешће питања на која сама адвокатура 
нема утицаја нити одговорност за решавање истих. Постоји  међу адвокатима велика дилема и 
самим тим и велика одговорност у погледу означавања која су то најзначајнија питања и како 
адвокатура на њих може да утиче, да их реши. Ово питање се поставило допуном става ВКС, а 
одговор на то зашто део адвокатуре сматра да ће обуставом решити проблем банкарских спорова, 
вероватно лежи у осећају да се све може решити обуставом рада, због још увек свежег сећања на 
обуставу из 2014.године. 

Протест адвоката Србије који је трајао од 17.09.2014.године до 26.01.2015.године, начин на 
који је протест завршен закључивањем споразума између Адвокатске коморе Србије и 
Министарства правде Републике Србије, активности чланова органа и носилаца функција у 
коморама и свих адвоката у току протеста, подигли су ниво комуникације Адвокатске коморе 
Србије са члановима-адвокатима и адвоката међусобно, враћен је осећај припадности 
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организацији, подигнут је ниво заинтересованости адвоката да се укључе у рад адвокатских 
комора,  па је самим тим подигнут ниво очекивања адвоката од коморе и створено уверење да 
адвокатура када нешто хоће, то и може увек да постигне. 

Резултат је да смо по мом мишљењу сада сведоци ситуације у којој део адвокатуре сматра 
да ће обуставом решити проблем пресуђења у банкараским споровима, не зна се како, али неко ће 
решити, битно је извршити притисак.  

Сматрам да  у наредном периоду, једна од најважних активности коморе и чланова њених 
органа и функционера, мора бити задржати и сачувати оно што је постигнуто у току и након 
протеста 2014/2015-јединство адвокатуре и њен утицај и положај у друштву, а што је сада 
делимично нарушено, побољшати ниво комуникације Адвокатске коморе Србије са члановима, 
као и са осталим коморама и сачувати адвокатуру од свих изазова који ће се пред њу неминовно 
поставити због будућих измена  или доношења новог Закона о адвокатури, као и законодавне 
активности уопште. 

Очување и унапређење самосталности и независности адвокатуре нам увек мора бити 
превасходан циљ. 

Закон о адвокатури, као и одредбе  Статута Адвокатске коморе Србије доста прецизно и 
детаљно говоре управо о овом есенцијалном сегменту одређености наше професије. Потпуно је 
дефинисано којим се занимањима адвокати не могу бавити како не би нарушили углед професије, 
али и како не би дошло до сукоба интереса или што је и горе довођење у питање независности 
професије и њене самосталности и саморегуларности. Статутом је прописано да је неспојиво  
бављење високом политиком, бити члан органа политичких странака и вршити  функције у 
адвокатским коморама.  

Независно од законског и статутарног дела којим се штити независност и самосталност 
професије,  органи Адвокатске коморе Србије би у сваком тренутку морали да покажу посебну 
спремност да препознају сваки удар на независну и самосталну адвокатуру и да то спрече на све 
могуће начине. 

 Удар на адвокатуру нужно не мора да иде од законодавне, извршне или судске власти, већ 
и од појединаца-адвоката, који својим деловањем могу да наруше и углед адвокатуре, и да угрозе 
њену независност и самосталност посредно и непосредно. Због тога сматрам да је велика 
одговорност на дисциплинским органима и свим адвокатима, да препознају оваква деловања и 
поступања, и да их на начин прописан актима коморе санкционишу. 

Сматрам да је у будућем периоду, велика одговорност на члановима органа и 
функционерима свих комора, да све адвокатске коморе врше јавна овлашћења и обављају послове 
из своје надлежности на начин који је уређен Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе 
Србије и Статутима свих комора у саставу Адвокатске коморе Србије, као и да је велика 
одговорност да сарадња свих комора буде колегијална, уз пуно поштовање принципа 
самосталности, независности и саморегуларности професије и адвокатских комора као обавезних 
професионалних удружења, али сарадње засноване и на поштовању прописа. Недопуштено је и 
штетно по адвокатуру у целини, ако нема овакве сарадње и уколико  Адвокатска комора Србије 
као национална комора, не буде у стању да обавља јавна овлашћења и послове из своје 
надлежности на начин који се од ње очекује и на начин који штити адвокатуру као самосталну и 
независну. 
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Сматрам да је адвокатура, као највећи стручни правни потенцијал у систему, поготову када 
је у питању примена прописа и подзаконских аката у пракси, свакако позвана да дâ свој допринос, 
посебно када су у питању системски закони. Истине ради, треба рећи да је адвокатура  имала своје 
представнике у готово свим радним групама за израду нацрта ових закона, али је изостајао  жељени 
ефекат јер  примедбе и сугестије адвокатуре нису увек прихватане. 

 Неопходно је привући пажњу чланства, како би, пре свега, сама Комора имала утицај и 
подршку за своје ставове у вези са законима уз широку професионалну подршку чланства, а друго, 
системски, унутар самих комора и Адвокатске коморе Србије, би морало да се реши на један 
методичан и јасан начин,  процедуром у којој ће поступати Коморе у саставу АК Србије и сама АК 
Србије када се буду доносили нови закони. То ће, такође, бити једна од главних тачака на којој ћу 
радити. 

      Нема успешне и делотворне адвокатуре без уређеног и функционалног правосуђа. У том 
смислу, обавеза адвокатуре јесте перманентно указивање на очигледне проблеме које је 
адвокатура, као део професије у пракси у заштити основног уставног принципа владавине права, 
уочава у својим активностима. У том смислу, мишљења сам да треба појачати активности у 
контакту са ресорним Министарством правде и инсистирати на ефикасном судству. Те активности 
би за основу имале активности Комора у саставу АК Србије које би своје информације и предлоге 
достављале АК Србије која би имала обавезу да све те примедбе достави ресорном министарству и 
перманентно врши притисак како би се отклонили уочени недостатци у функционисању судова 
и тужилаштава.  

        У оквиру овог дела извештаја, рекла бих и то да је неопходно сарађивати са судовима и то, 
пре свега, указивањем да судови не могу бити аутистични када је у питању поштовање основних 
принципа професије уз стално кршење основних постулата професије, као што је то до сада био 
случај. Та сарадња би значила и ефикасније вршење правде уз превазилажење проблема који се 
могу превазићи само међусобним разумевањем свих учесника у вршењу правде. 

 Захтева одговорност у избору и укључивање већег броја адвоката од угледа на 
организовању нових органа и стручних служби, који ће се на прави начин бавити свим овим 
питањима и одговорити на квалитетан начин изазову вршења ових послова који ће, очигледно 
бити, изложени оцени чланства-адвоката,  јавности и државних органа. Овај рад ће захтевати 
сталну координацију Адвокатске коморе Србије са адвокатским коморама у њеном саставу како 
би квалитет рада био исти на свим нивоима.  

 Кодекс професионалне етике адвоката мора бити поштован и доследно примењиван и не 
треба бити попустљив према онима који га крше. За то, ће највећу одговорности у будућем раду, 
сносити органи Адвокатске коморе Србије и том раду треба посветити посебну пажњу.  

 Доношењем важећег Закона о адвокатури држава је исказала спремност и вољу да поштује 
самосталност и независност адвокатуре, те да се створи основа за унапређење ових основних 
постулата професије. Адвокати и сама комора морају да у примени закона инсистирају на 
поштовању ових принципа, али својом одговорношћу, доследношћу и квалитетом у раду и на тај 
начин морају држави показати да су равноправни партнери и да адвокатура заслужује то поверење 
и одговорност. 

 Адвокатура је, по свом уставном положају, али и по својим суштинским овлашћењима 
гарант и незаобилазни чинилац у развијању основних принципа демократских друштава као што 
су владавина права, ефикасно и независно судство и закони који омогућавају и гарантују заштиту 
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основних људских права. Адвокатска комора и адвокати морају да активно учествују у овој области 
деловања и они који се укључе у овај рад морају да заступају ставове организације и професије. 

 Из свега изложеног, несумњиво произилази да будући рад свих органа коморе мора бити 
ефикаснији и одговорнији, размена информација бржа, као и способност адвокатске коморе да 
промптно реагује на сваки покушај угрожавања самосталности, независности и интереса 
адвокатуре. 

 Као председник Адвокатске коморе Србије хоћу да се бескомпромисно залажем за очување 
и поштовање независности и саморегуларности адвокатуре,  на унапређењу рада свих органа 
коморе, као и да успоставим добре односе међу коморама.  

**** 

3.  Рад Управног одбора АК Србије 
 

 Управни одбор АКС новог сазива у периоду од 27.09.2021. до 31.01.2022. одржао је 17 
седница од тога 6 редовних и 11 седница са електронским изјашњавањем. Просечна дужина 
трајања редовних седница је 4 сата. 

 У овом периоду су разматрана следећа питања: 

-     У 23 предмета УО АКС је одлучивао као другостепени орган и у 21 предмету донео 
другостепене одлуке по жалбама адвоката и кандидата за упис у именик адвоката 
именик адвокатских приправника, а у 2 предмета жалиоци су одустали од поднете 
жалбе 

-     Именовао Комисију за адвокатски испит за наредни мандатни период у истом саставу 
и то: адв. Гордана Илић, председник Комисије, адв. Биљана Бјелетић, заменик 
председника Комисије, чланови Комисије: адв. Зора Добричанин Никодиновић и адв. 
Зоран Стевановић, заменици чланова Комисије: адв. Јовица Косић и адв. Милутин 
Костић. Комисија за адвокатски испит АКС не прима накнаду за свој рад. 

-    Именовао адв. Ненада Војновића за Секретара Адвокатске академије АКС. 

-     Питања везана за проблеме изазване доношењем допуне правног става Врховног 
касационог суда од 16.09.2021. и донео следеће одлуке: 
 О сазивању ХХ. Конференције адвоката Србије за 06.11.2021. са темом: „Да ли 

се питање правне несигурности настале након објављивања допуне правног 
става о дозвољености уговарања трошкова кредита усвојеног на седници 
Грађанског одељења Врховног касационог суда од 16.09.2021., треба решавати, 
између осталих активности Адвокатске коморе Србије, и обуставом рада?“ 

  О упућивању захтева Врховном касационом суду  за додатно образложење 
допуне правног става о дозвољености уговарања трошкова кредита Грађанског 
одељења тог  суда  од  16.09.2021. 

  О организовању дводневне обуставе рада адвоката у дане 20. – 21.10.2021. 

  О закључивању уговора са Институтом за упоредно право ради израде студије – 
Упоредноправна анализа о праву банака на наплату трошкова обраде кредита са 
анализом законске регулативе држава региона и ЕУ и праксе Суда ЕУ и 
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Европског суда за људска права, међународних стандарда у овој области и 
анализом прописа РС з овој области 

 О спровођењу анкете међу свим адвокатима  на питање „Да ли се питање правне 
несигурности настале након објављивања допуне правног става о дозвољености 
уговарања трошкова кредита усвојеног на седници Грађанског одељења 
Врховног касационог суда од 16.09.2021., треба решавати, између осталих 
активности Адвокатске коморе Србије, и обуставом рада?“ 

  О упућивању предлога Народној банци Србије за спровођење контроле 
законитости раа пословних банака које упућују позив грађанима коју су тужили 
банке до 17.09.2021. по основима на које се односу став ВКС од 16.09.2021. да се 
одрекну тужбених захтева најкасније до 31.12.2021. у ком случају  ће се банка 
одрећи права на наплату својих трошкова и предложити да свака страна сноси 
своје трошкове. 

  О закључивању уговора о делу са MC2 New Energy ради пружања услуга у 
области односа са јавношћу, анализе медија за период од 3 месеца. 

 О упуђивању дописа Венецијанској комисији ради указивања на проблеме 
настале у вези доношења допуне правног става ВКС од 16.09.2021.  

  О  упућивању иницијативе Министарству оравде за ратификацију Протокола 16 
уз Европску конвенцију п људским правима и основним слободама, 

  О упућивању иницијативе председнику Врховног касационог суда за сазивање 
Опште седнице  тог суда, 

 О подношењу Иницијативе за оцену уставности и законитости Закона о уређењу 
судова, Судског пословника и Пословника о уређењу и раду Врховног 
касационог суда, 

 О упућивању захтева ВКС за додатно разјашњење допуне става тог суда од 
16.09.2021., 

 О упућивању иницијативе Влади РС, Министарству правде, Министарству 
финансија, Народној банци Србије и Удружењу банака предлога за доношење 
Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 
и Закона о мирном решењу спора између корисника финансијских услуга и 
банака 

-     УО АКС се обратио председнику РС са позивом да не потпише Закона о изменама и 
допунама Закона о експропријацији који је усвојен у НСРС 26.11.2021.  

-    УО АКС је донео одлуку о упућивању дописа Влади РС, Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и РГЗ везано за наставак рада на Нацрту измена и допуна 
Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, са указивањем на проблеме 
у раду РГЗ, 

-    УО АКС је усвојио примедбе АКС на Националну стратегију за процесуирање ратних 
злочиназа период 2021 – 2026 које је припремила Секција за кривично право АКС. 

-    Донео решења по 3 захтева за упис промена у Именик адвокатских ортачких друштава,  
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-     Разматрао и усвојио извештај о раду радне групе на припреми Нацрта закона о изменама 
и допунама Закона о парничном поступку, 

-    Донео одлуке о именовању представника адвокатуре у радним групама и телима које 
формира Министарство правде, Министарство финансија и Влада РС и чланова радних 
група АКС. 

**** 

 3.1. 20. Конференција адвоката Србије 

 Двадесета конференција адвоката Србије је одржана у великој сали Комбанк дворане у 
Београду у суботу 06.11.2021. Управни одбор АКС је донео одлуку број 1250/2021 од 01.11.2021. о 
сазивању ХХ. Конференције адвоката Србије са темом: „Да ли се питање правне несигурности 
настале након објављивања допуне правног става о дозвољености уговарања трошкова кредита 
усвојеног на седници грађанског одељења врховног касационог суда од 16.09.2021., треба 
решавати, између осталих активности Адвокатске коморе Србије, и обуставом рада?“ 

 Конференцији је присуствовало око 1.300 адвоката, а у расправи је учествовало 26 адвоката.  

 Конференција адвоката Србије која је одржана 06.11.2021. на основу члана 51. Статута 
Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) већином гласова (3 
гласа против) донела је: 
 

ПРЕПОРУКУ ХХ. КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА СРБИЈЕ 

 Да се допуна правног  става Грађанског одељења Врховног касационог суда о дозвољености 
уговарања трошкова обраде кредита од 16.09.2021. стави ван правног промета и да се прогласи 
обустава рада адвоката у свим предметима до коначног решења овог проблема у складу са Уставом 
РС, законима и Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и њених држава чланица 
и Републике Србије; 

 Да се формира комисија за преговоре у саставу Мирослав Живковић, Мишо Добријевић и 
Милош Андријашевић; 

 Да се Скупштина Адвокатске коморе Србије изјасни о препорукама ХХ. Конференције 
адвоката Србије јавним гласањем. 

и 

ЗАКЉУЧКЕ ХХ. КОНФЕРЕНЦИЈЕ АДВОКАТА СРБИЈЕ 

1. Да се Високом савету судства поднесе захтев да ВСС утврди да ли је приликом доношења 
допуне правног става од 16.09.2021. повређен Етички кодекс,  

2. да се иницира покретање дисциплинских поступака против судија; 

3. да се захтева доношење нормативног оквира којим би се остварила незавиcност судства; 

4. да се формира комисија која ће преиспитати Уредбу о ближим условима, 
критеријумима и елементима за паушално опрезивање обвезника пореза на приходе од самосталне 
делатности, њену неправичност у погледу повећања пореске обавезе у наредним годинама у 
односу на адвокате, као и ниско пореско умањење у првим годинама обављања адвокатске 
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делатности младих адвоката, а имајући у виду неефикасан и спор правосудни систем и незконит 
рад државних органа РС од чијег рада адвокати зависе у погледу својих прихода; 

након закључака комисије да АКС фомира групу за преговоре са надлежним државним 
органима ради измена и допуна наведене Уредбе; 

да се надлежним државним органима упути захтев за замрзавање пореских обавеза према 
наведеној уредби на нивоу 2018 године све док се не постигне договор између представника 
адвокатуре и државе; 

5. да се формира стална стручна комисија од стране АКС са задатком за идентификовање 
проблема који се тичу адвокатуре  

6. да АКС покрене кривични поступак против судије Слијепчевића и захтев за разрешење 
судије Слијепчевића; 

7. да се тражи повећање броја судија, броја судница, броја судијских помоћника и броја 
запослених у правосудним органима и повећање плата запослених у правосудним органима; 

8. да се не дозволи измена Устава РС у делу који се односи на адвокатуру и да у промени 
Устава учествује адвокатура; 

9. да све комисије које формира АКС извештаје подносе Скупштини АКС и да све одлуке 
мора да доноси Скупштина АКС, а не УО АКС; 

10. да судије суде по Уставу и закону; 

11. да се измени Статут АКС и Статут АКБ;  

12. да се закаже нова конфернција адвоката Србије; 

13. да се тражи хитно решавање случајева убијених адвоката; 

14. да се ставови Грађанског одељења ВКС о НКОСК и ЕПС повуку; 

15. да се изјасни о полиграфу, праћење и прислушкивање. 

**** 

 Након одржане ХХ. Конференције адвоката Србије одржана је Прва ванредна скупштина 
АКС која је заказана у складу са чланом 49. Статута АКС. 

 О Препоруци ХХ. Конференције адвоката Србије, Прва ванредна скупштина АКС се 
изјашњавала тајним гласањем. Поступак тајног гласања је спровео бирачки одбор именован 
одлуком Прве ванредне скупштине АКС. 

 Прва ванредна скупштина Адвокатске коморе Србије о препоруци ХХ. Конференцији 
адвоката Србије је гласала:  

- УКУПНО је гласало ............................................................................................140 представника 

- Од укупног броја гласалих: 

 ЗА прихватање препоруке ХХ. Конференције адвоката гласало је 
.................................................................................................................... 57 представника 
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 ПРОТИВ прихватања препоруке ХХ. КОнференције адвоката гласао је 
...................................................................................................................... 81 представник 

 2 гласачка листића су НЕВАЖЕЋИ  

 На основу резултата гласања констатовано је да Прва ванредна скупштини Адвокатске 
коморе Србије није прихваатила Препоруку ХХ. Конференције адвоката  Србије од 06.11.2021. 

**** 

4. Финансијско пословање АК Србије за 2021. годину 
 
Детаљнији Извештај о финансијском пословању АК Србије даје Надзорни одбор АК Србије. 

У овом извештају  Управни одбор АК Србије информише представнике у Скупштини да је:  

 

Управни одбор Адвокатке коморе Србије на седници одржаној 05.03.2022. на основу члана 
72. Закона о адвокатури («Сл.гласник РС» 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 33. Статута Адвокатске 
коморе Србије («Сл.гласник РС» 85/2011, 78/2012)  донео 

                  О Д Л У K У 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСKОГ ИЗВЕШТАЈА                                                       

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  ЗА 2021.ГОДИНУ 
 
      Члан 1. 

Усваја се годишњи финансијски извештај Адвокатке коморе Србије за пословну 
2021.годину. 

Утврђују се приходи у извештајној 2021. години у износу од 66.147.998,50 РСД и расходи 
у износу од 53.006.148,00 РСД 

Утврђује се вишак прихода над расходима исказан у финансијском извештају за извештајну 
2021.годину у износу од  13.141.850,50 динара. 

 
      Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Доставити Извештај о финансијском пословању Адвокатске коморе Србије за 2021. годину 
Скупштини Адвокатске коморе Србије на разматрање и усвајање. 

**** 

За оцену финансијског пословања АКС у извештајном периоду морају се имати у виду и 
следеће чињенице: 

- УО АК Београда је 03.06.2021. донео одлуку о обустављању плаћања доприноса од дела 
чланарине АКС у наредном периоду од шест месеци, с тим да се неће обуставити учешће у 
финансирању рада кол центра. У образложењу одлуке је наведено: „Имајући у виду да 
руководство АК Србије не интересује какве проблеме има АК Београда и шта се у њој дешава, а да 
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из интересује да примају члански допринос АК Београда, Управни одбор АК Београда је одлучио 
као у диспозитиву.“ Управни одбор АК Београда је 09.11.2021. донео одлуку број 9765/2021 о 
обустављању плаћања за наредни период од 6 месеци са образложењем: „Имајући у води да је 
Адвокатска комора Србије наставила лош однос са Адвокатском комором Београда, пре свега, са 
разлога јер нису нашли за сходно да разговарају о проблемима кој их међусобно оптерећују, да је 
Адвокатска комора Србије поднела предлог за извршење против Адвокатске коморе Београда без 
претходне опомене, као и да Скупштина Адвокатске коморе Србије није усвојила препоруку 
Конференције адвоката Србије, Управни одбор АК Београда је донео одлуку као у диспозитиву,“ 

У циљу тачног и потпуног информисања представника у Скупштини АКС важно је 
напоменути да је од спровођења избора у Адвокатској комори Београда и потврде мандата 
новоизабраним носиоцима функција и чланова органа те Коморе 01.11.2021., председник АКС 
упутила више позива новоизабраном председнику АКБ са предлогом да се одржи заједнички 
састанак, да је председник АКБ позиван и на састанке свих председника адвокатских комора у 
саставу АКС и да је своје учешће на састанку председника који је одржан 19.11.2021. отказао сат 
времена пре планираног почетка састанка који је у том термину био заказан управо на његов 
предлог. 

Укупна потраживања АКС према АКБ по основу чланског доприноса на дан 31.12.2021. 
износе 12.886.300,00 РСД.  

-УО АК Крагујевца је 25.06.2021. донео одлуку о обустављању плаћања доприноса (у 
истоветној садржини као и УО АКБ) од дела чланарине адвокара АКК према АКС у наредном 
периоду почев од јуна месеца 2021. па убудуће, с тим да се неће обуставити учешће у 
финансирању рада кол центра.У образложењу одлуке као разлози доношења одлуке наведено је 
да руководство АКС поступа супротно одредбама које регулишу трошење средстава без одлука 
која средства примају по основу извора финансирања од АКК и ненаменски троши средства.  

Везано за поступање АКК мора се имати у виду да та Комора дугује АКС на дан 31.12.2021., 
по основу чланског доприноса износ од 4.017.450,00 РСД. Приликом сваког разговора о измирењу 
дуговања, председник АКК је тражио разумевање и одлагање плаћања дуга с обзиром да та Комора 
гради пословну зграду, а након што је пословна зграда саграђена и усељена, УО АК Крагујевца је 
донео одлуку од 25.06.2021. 

**** 

У односу на адвокатске коморе у саставу АКС које су донеле одлуке о обустави плаћања 
чланског доприноса, предузета су расположива правна средства у складу са законом. 

**** 

4. Управни спорови, поступци пред Уставним судом Србије и 
судовима опште надлежности и привредним судовима 

 

4.1.    Управни спорови 
 

У извештајном периоду  покренуто је: 

- Почев од 25.09.2021. до 31.01.2022. покренуто је 18 управних спорова и сви су поступци у 
току. 
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Највећи број управних спорова покренут је против решења Дисциплинског тужиоца АКС 
о одбијању  приговора који су изјављени на решења првостепених дисциплинских тужилаца о 
одбацивању дисциплинске пријаве. 

У извештајном периоду АКС су достављене пресуде/решења Управног суда у управним 
споровима који су покренути у претходним годинама против одлука надлежних органа АКС. У 6 
предмета тужбе су одбачене, у 7 предмета су тужбе одбијене, у 3 предмета су тужбе уважене, у 1 
предмету је одбијен приговор против решења Управног суда о одбацивању тужбе, у 1 предмету је 
управни спор обустављен због одустанка од тужбе и у 1 предмету је донето решење о одлагању од 
извршења пресуде Дисциплинског суда АКС против које је покренут управни спор. 

У свим предметима који су окончани пред Управним судом поштоване су одредбе Закона 
о адвокатури у делу који се односи на управни спор ограничене јурисдикције и ни у једном 
предмету Управни суд није мериторно одлучио по тужбеном захтеву. 

**** 

4.2.    Поступци пред Уставним судом 

4.2.1. Поступци за оцену уставности и законитости 
 
 У извештајном периоду АКС је примила на одговор Иницијатива за оцену уставности и 
законитости члана 28. Статута АКС коју је поднела адв. Биљана Кајганић. Изјашњење је 
достављено у прописаном року. Поступак пред Уставним судом је још увек у току. 

 АКС је покренула поступак за оцену уставности и законитости Закона о уређењу судова, 
Судског пословника, Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда. Поступак пред 
Уставним судом је још увек у току. 

**** 
4.3.    Поступци пред судовима опште надлежности и привредним 

судовима 
 

Пред судовима опште надлежности и даље су у току судски поступци по тужбама Вере 
Кузељевић, адвоката у Ужицу за накнаду штете због одређене привремене забране бављења 
адвокатуром у току трајања дисциплинског поступка (Виши суд у Београду). Виши суд у Београду 
је донео првостепену пресуду о одбијању тужбе.  

Против АКС тужбе због дискриминације су поднели адв. Ђуро Оташевић из Београда – 
пуномоћник адв. Чедомир Кокановић (предмет Вишег суда у Београду 24 П1 57/20) и адв. Иван 
Копривица из Прокупља – пуномоћник адв. Саша Чупић (предмет Випег суда у Прокупљу П 
11/20). Према мишљењу тужилаца АКС, АКБ и АКН су извршиле дискриминацију тако што су  
наплатили трошкове уписа у износу од 4.000,00 € у динарској противвредности по продајном курсу 
НБС, иако је одлуком Уставног суда из 2014. утврђено да Одлука УО АКС из 2012. којом су 
прописани трошкови уписа у висини од 5.000,00 €  није у сагласности са Уставом РС. У оба 
предмета су донете правноснажне и извршне пресуде којом су тужбе одбијене.  

**** 
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 5. Адвокатски испит 
 

 У извештајном периоду периоду од 25.09.2021. до 31.01.2022. одржанa су 4 адвокатска 
испита са укупно 152 кандидата, од тога је њих 90 положило, 22 кандидата је упућено на накнадно 
полагање из једне испитне области након чега су положили адвокатски испит, а 16 кандидата нису 
положила испит, а 24 кандидата нису изашла на адвокатски испит. 

Правилником о адвокатском испиту који је усвојен у априлу 2012. утврђен је поступак 
спровођења адвокатског испита, испитне области и испитна питања, што представља гарант 
правне сигурности и уједначености услова за полагање испита на територији Републике Србије. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 30.10.2021. донео одлуку 
да се за председника Комисије за адвокатски испит ове Коморе именује адвокат Гордана Илић, 
члан УО АКС, за чланове Комисије, г-ђа Зора Добричанин Никодиновић, адвокат у Београду и г. 
Зоран Стевановић, адвокат у Смедеревској Паланци. За заменика председника Комисије 
именована је адвокат Биљана Бјелетић, секретар УО АКС, а за заменике чланова, г. Јовица Косић, 
адвокат у Београду и г. Милутин Костић, адвокат у Крушевцу. 

Чланови Комисије за адвокатски испит АКС не примају накнаду за свој рад.  
**** 

6.Адвокатска академија   
 
Органи Адвокатске академије су  Програмски савет и Декан. Програмски савет чине 

представници свих адвокатских комора у саставу АКС: адв. Александар Поповић, адв. Бранко 
Татић, адв. Бранкица Орловић, адв. Аладин Шемовић, адв. Биљана Ђорђевић, адв. Владимир 
Јанковић, адв. Гордана Илић и адв.Зоран Вујичић. За председника Програмског савета Адвокатске 
академије АКС изабран је адв. Александар Поповић.  За Декана Адвокатске академије на основу 
јавног конкурса изабран је адв. Драгољуб Ђорђевић. 

Дужност секретара Адвокатске академије обавља адв. Ненад Војновић који је именован 
ноа ову дужност одлуком  УО АКС број 1029-7/21 од 30.10.2021. 

Међународни правни акти о адвокатури предвиђају обавезу сталног стручног усавршавања 
адвоката. Основни принципи УН о улози адвоката (1990) налажу адвокатским професионалним 
удружењима да обезбеде прикладно образовање и усавршавање адвоката и њихово стално 
упознавање са идеалима и етичким дужностима позива. Препорука Комитета министара Савета 
Европе од 25.10.2000.године, позната под називом „Слобода обављања адвокатске делатности“, 
тражи од адвокатских комора да поставе највише могуће стандарде стручности адвоката. У вези са 
овим, коморе треба да предузимају све неопходне мере и да обезбеде висок ниво професионалне 
правне обуке и континуирано образовање адвоката кроз развијање правних вештина, осећаја за 
етичка питања и потребна знања за заштиту људских права (начело II , тачка 2 и 3.). Наш Кодекс 
професионалне етике адвоката налаже адвокату да заступа стручно, да прати прописе, правну 
праксу и стручну литературу и да обнавља, усавршава и проширује своје правно и опште 
образовање ( правила 15 и 16). 

До ступања на снагу Закона о адвокатури из 2011.године, адвокатура није имала прописане 
методе и установе за континуирану правну обуку, док су тужиоци и судије, за разлику од адвоката, 
имали законом прописано право и дужност да се стручно усавршавају, и у ту сврху је Законом о 
правосудној академији основана посебна установа-Правосудна академија. 
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Правне претпоставке за оснивање Адвокатске академије и правни оквир на основу кога је 
она основана, постоје од ступања на снагу Закона о адвокатури из 2011.године, којим је прописана 
дужност адвоката да се стручно усавршава.   Законом о адвокатури прописана је обавеза стручног 
усавршавања, тако што је одредбом чл.17. прописано да је адвокат дужан да стално стиче и 
усавршава знања и вештине потребне за стручно, независно, самостално, делотворно и етично 
обављање адвокатске службе, у складу са програмом стручног усавршавања који доноси 
Адвокатска комора Србије. Ставом 2. ове одредбе прописано је да је адвокат који има адвокатског 
приправника , дужан да му обезбеди одговарајуће услове за рад и обуку у складу са сврхом 
приправничке праксе, да спроводи план и програм обуке и надзире његов рад и стручно 
усавршавање. 

Закон о адвокатури је прописао и да Адвокатска комора Србије организује и спроводи 
сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у 
адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима и специјализовано стручно 
усавршавање адвоката, те одредбом члана 86. предвидео да Адвокатска комора Србије у том циљу 
оснива Адвокатску академију, као посебно тело задужено за ову обуку у циљу усавршавања 
теоријских и практичних знања и вештина адвоката потребних за стручну, независну, самосталну, 
делотворну и етичну адвокатуру, специзализацију адвоката и издавање уверења о специјализацији 
у одређеној области права и адвокатуре. Ставом 2. ове одредбе прописано је да се оснивање, 
организација и рад Адвокатске академије и доношење програма опште и специјализоване обуке, 
уређује Статутом Адвокатске коморе Србије. 

Изградња капацитета и обука су важни начини за адвокате да унапреде своје вештине и 
стручност. Континуирана обука је уобичајена услуга коју коморе пружају својим члановима и она 
је обавезна у већини земаља ЕУ.  

Статутом Адвокатске коморе Србије, прописан је поступак оснивања академије, циљеви и 
задаци академије, делатност, органи академије, начин финансирања, средства и услови рада 
академије. 

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије основана је 2012.године, али је почела са 
радом тек у новембру 2015.године. 

Управном одбору АК Србије су достављани извештаји о раду Адвокатске академије АК 
Србије у периоду од почетка њеног рада, а то је од новембра 2015.године.   

Адвокатска академија АК Србије уз помоћ АК Србије, је у последње три године успела да 
успостави одржив програм континуираног правног образовања који се бави како тренутним, тако 
и будућим потребама својих чланова. 

Оно што недостаје за даље успешно планирање и спровођење програма континуираног 
правног образовања је: 

-административно особљe неопходно за имплементацију програма и обављање 
свакодневних активности Адвокатске академије, имајући у виду да све ове послове обавља 
секретар Адвокатске академије уз помоћ запослених у служби АК Србије и самих предавача, 

Циљ је да се Адвокатска академија успостави као  образовна институција-тело АК Србије, 
која ће се финансирати на самоодржив начин, путем прикупљања накнада и донаторских 
средстава или спровођењем заједничких пројеката које ће финансирати партнети АКС ( најчешћи 
случај финансирања пројеката у овој години). У овом тренутку се трошкови функционисања 
Адвокатске академије морају у највећој мери финансирати  из буџета АК Србије (пре свега 
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трошкови закупа и комуналних услуга) а све како би се Адвокатска академијa у догледној 
будућности припремила за самоодржив систем. 

Финансијским планом за 2021.годину, планирана су средства за рад Академије у висини од 
6.570.000,00 рсд. План  за 2021.годину, направљен је према реалним могућностима Адвокатске 
академије и према чињеници да је и у току 2021.године био присутан проблем панедемије вируса 
Covid 19. План је прилагођен тој чињеници са намером да се што више ради на снимању on line 
предавања и организацији виртуелних састанака/Zoom platformi на разне теме. Примећено је мање 
интересовање адвоката за учешће на виртуелним састанцима и планирано је да се,  чим то услови 
дозволе, настави са семинарима и трибинама непосредно. План је обухватао обуку за адвокатске 
приправнике за полагање правосудног испита у седишту Адвокатске академије у Београду и у 
седиштима комора у саставу Адвокатске коморе Србије (у складу са епидемиолошким условима), 
као и да се настави са предавањима за адвокате на теме које су биле планиране у 2020.години (а 
предавања нису одржана), као и нове теме чији је број и садржај одредио Програмски савет 
Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. 

Циљ је био да се до краја 2021.године  достигне такав ниво едукације и интензитета 
едукација, који би за будући период био добра основа за континуирано образовање адвоката и 
адвокатских приправника и успостављање система самоодрживог континуираног образовања, са 
обученим предавачима, формираним програмима, базом података о активностима Адвокатске 
академије и материјалима за обуку, издавачку делатност и друго потребно за успостављање овог 
система. У остваривању ових циљева се у 2021 години у највећем делу успело , а као најбитнији 
сегмент издвајам снимљена предавања целокупне обуке за адвокатске приправнике (20 предавања) 
која су постављена на сајту Адвокатске академије и АКС. 

У 2021.години Адвокатска академија  је организовала и одржала: 

1) On line семинаре за обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита на 
основу снимљених предавања у Београду и свим заинтересованим коморама у саставу 
АКС, пролећни семинар у трајању од 2 месеца (одржана 24 предавања у Београду). За 
потребе ових семинара снимљено је 20 предавања у трајању од 60-90 минута , у снимању 
семинара учествовали су сви предавачи адвокатске академије и предавања су постављена 
на сајт АКС и Адвокатске академије ( до сада је забележено више хиљада посета овим 
предавањима) 

2)  У току је  јесењи семинар за обуку адвокатских приправника за полагање правосудног 
испита у трајању од  3 месеца у седишту Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије 
(24 предавања) и у седишту Адвокатске коморе Ниша (24 предавања)  

3) Издат је Приручник за полагање правосудног испита из Облигационог права аутора 
адвоката Ненада Војновића, предавача на Адвокатској академији АКС. 

4) По пројекту који се ради у сарадњи са ОЕБС, а на тему „Спречавање прања новца и 
финансирања тероризма“, снимљено је предавање, одржане су две трибине уживо у 
Београду и Новом Саду док ће трећа трибина бити одржана употребом ZOOM- 
апликације за све заинтресоване адвокате  АКС. 

5) по пројетку који се ради у сарадњи са ОЕБС, а на тему „Споразум окривљеног и тужиоца 
и опортунитет“- снимљена су предавања и одржане трибине у Београду и Новом Саду 
док ће трећа трибина бити одржана употребом ZOOM- апликације за све заинтресоване 
адвокате  АКС. 
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6) По пројекту који се ради у сарадњи са ОЕБС, а на тему „Заступање жртава тортуре и 
других облика злостављања“, снимљена су предавања, одржана је трибина у Чачку и 
планирано је да се одржи још једна трибина  употребом ZOOM апликације за  све 
заинтересоване адвокате АКС. 

7) Одржана се две трибине у јуну 2021 са темом „ Кодекс професионалне етике адвоката“ 

8) по пројекту који се ради у сарадњи са Саветом Европе, одржан је тренинг тренера 
(предавача) на тему „ Спречавање прања новца и финансирање тероризма“ у новембру 
2021 године 

9) одржане су трибине са темама предавања која су  снимљена у 2020 години:             
„Бранилац у предистражном и истражном поступку“, „Бранилац на главном претресу „ и 
„Бранилац по службеној дужности“ 

10) По пројекту који се ради у сарадњи са ОЕБС одржане су трибине на тему „ Обука адвоката 
за помоћ жртвама из кривичних дела“ 

11) Започет је пројекат у сарадњи са ОЕБС „Тонско снимање суђења у РС“ 

12) У периоду од 18-19.12.2021 одржан је тренинг тренера у Врднику 

Укупан трошак Адвокатске академије АКС , до дана састављања овог извештаја, у 2021.години 
је 2.489.415,94 динара, специфицарано: 

1) Трошак закупа пословног простора за 12 месеци 2021.године 1.608.393,18 динара 
2) Комунални трошкови 162.313,76 динара 
3) Хонорари и путни трошкови предавача 605.494,00 динара  
4)   Тренинг тренера (предавача ) одржан 18-19.12 .2021 године у Врднику 60.140,00 динара 

         5)  Издавање приручника за полагање правосудног испита из Облигационог права аутора 
адвоката Ненада Војновића 53.075,00 динара 

 Планом рада за 2022. годину планирано је да Адвокатска академија АКС организује и 
одржи: 

1)  семинаре за обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита у трајању 
од по 3 месеца у седишту Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије и у седиштима 
адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије у пролећном и јесењем термину 
, сваки семинар обухвата 24 предавања (планирано најмање 72 предавања) 
 
У оквиру Програма за посебну обуку адвоката, Адвокатска академија планира следећа 

предавања: 

КРИВИЧНА КАТЕДРА-ТЕМЕ И БРОЈ ПРЕДАВАЊА: 

Укупно 18 предавања и 36 предавача. 

ГРАЂАНСКА КАТЕДРА-ТЕМЕ И БРОЈ ПРЕДАВАЊА: 

Укупно 18 предавања и 20 предавача 

2) Планирају се и семинари за стручну обуку предавача 
3) Успоставити сарадњу  са другим образовним институцијама, по потреби, као и 

унапредити сарадњу са Академијом АК Војводине. 

4) Издавачка делатност 
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5) формирање базе података:  

- материјал за обуку 
-листа приоритетних тема 

                    -обука предавача 
-обука из етичког кодекса 

                    -сарадња са Правосудном академијом и факултетима 

6) организовање округлих столова, трибина на тему нацрта нових закона у складу са 
могућностима, а посебно трибине у оквиру АКС и округли сто са темом „Тонско снимање 
суђења у РС“ који ће укључити и представнике судија и тужилаца 

7) Наставак успешне сарадње са ОЕБС и Саветом Европе на пројектима који су од интереса 
за адвокатуру , одржавање трибина на тему „Спречавање прања новца и финансирања 
тероризма“ и међународне конференције у сарадњи са ОЕБС-ом у октобру-новембру 
2022 године на тему „Улога адвоката у спречавање прања новца и финасирања тероризма“ 
која ће бити одржана у Београду и на коју ће осим адвоката из АКС бити позвани и 
представници адвокатских комора у окружењу као и представници међународних 
организација адвоката, све у складу са тада важећим Covid-19 протоколима. 

За реализацију програма рада Адвокатске академије АКС неопходне је обезбедити средства 
и у финансијском плану за 2022. предвиђена су средства у укупно износу од 6.074.000,00 рсд. 

Образложење финансијског плана: 

Пословни простор који користи Адвокатска академија је у закупу, и АК Србије као закупац 
плаћа закупнину на годишњем нивоу  у висини планираних средстава, као и комуналне услуге на 
годишњем нивоу за овај простор у висини планираних средстава. 

У вези предложеног плана трошкова за ауторске хонораре предавачима, план је направљен 
према висини ауторског хонорара и то: 

- за једно предавање адвокатским приправницима у износу  динарске противвредности 
износа од  100 еур 

- за једно предавање адвокатима у износу динарске противвредности износа од 100 еур 

- материјални трошкови: 58,23% порези и доприноси на ауторске хонораре 

- планирано је најмање 48 предавања током пролећне и јесење обуке за приправнике у 
Нишу и Чачку , обзиром да се ради о блок предавањима (2 предавача у једном термину), ставка 
службена путовања у земљи је предвиђена за путне трошкове предавача, најмање 24 одласка 

- ставка конференција предвиђа планирану међународну конференцију у сарадњи са 
ОЕБС-ом у октобру-новембру 2022 године на тему „Улога адвоката у спречавање прања новца и 
финасирања тероризма“ која ће бити одржана у Београду и на коју ће осим адвоката из АКС бити 
позвани и представници адвокатских комора у окружењу као и представници међународних 
организација адвоката , као и округли сто са темом „Тонско снимање суђења у РС“ који ће бити 
одржан у јуну 2022 године и на који ће осим адвоката из АКС бити позвани и представници судија 
и тужилаца , а све у складу са тада важећим Цовид-19 протоколима   

- ставка тренинг тренера предвиђа трошкове два искусна предавача (преношење знања 
одраслима)  у трајању од два дана,  потребан је износ нето ауторског хонорара од 600 еур-а (150 
еур-а за сваког од два предавача дневно), 58,23% пореза и доприноса на ове хонораре, тако да је за 
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један тренинг потребно око 950 еур-а за ауторске хонораре и порезе и доприносе, што за два 
тренинга износи око 1.900,00 еур-а, а остатак до износа од планираних 600.000,00 динара 
планирано је за копирање материјала, кафе паузе и ручак, као и смештај учесника.  

**** 

  6.1. Програми едукације  

6.1.1. Едукација адвоката за поступање у предметима у којима су 
окривљени или оштећени малолетна лица 

 

У периоду од 25.09.2021. до 31.01.2022. Адвокатска комора Србије је у сарадњи са 
Правосудном академијом у извештајном периоду реализовала  укупно 5 семинара за едукацију 
адвоката за поступање у предметима у којима су учиниоци или оштећени малолетна лица. 
Семинаре је похађало 150 адвоката - чланова адвокатских комора.  

Овај програм едукације је сталног карактера и реализоваће се, по потреби, у оквиру 
редовних активности Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије. 

Динамика одржавања едукација адвоката за поступање у предметима у којима су 
окривљени или оштећени малолетна лица условљена је могућностима Правосудне академије да 
обезбеди предаваче, што за последицу има стварање „листа чекања“ са именима адвоката који су 
се пријавили за ову едукацију. Посебан проблем у реализацији овог програма едукације током 
2020. и 2021. је рад у условима пандемије и број присутних учесника на сваком поједином 
семинару. На захтев Правосудне академије је број учесника смањен и то тако што су групе смањене 
првобитно на 40 учесника, а након проглашења пандемије, на 25 учесника. Групе адвоката за сваки 
поједини семинар се формирају према редоследу пријављивања. На дан 31.01.2022. на листи 
чекања је око 220 адвоката. 

Едукација адвоката за поступање у предметима у којима су окривљени или оштећени 
малолетна лица може једино да се спроводи у сарадњи са Правосудном академијом која се према 
одредби члана 165. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица („Службени гласник РС“ 85/2005) стара о стицању посебних знања и 
стручном усавршавању лица која раде у области права детета, преступништва малолетника и 
кривичноправне заштите малолетних лица у сарадњи са ресорним министарствима Владе 
Републике Србије, научним установама, стручним и професионалним удружењима и невладиним 
организацијама. Правосудна академија организује редовна стручна саветовања, провере знања и 
друге облике додатних стручних усавршавања и сталне обуке судија за малолетнике, јавних 
тужилаца за малолетнике, судија и јавних тужилаца који поступају у кривичним предметима за 
кривична дела из члана 150. овог закона, полицајаца, стручних лица органа социјалне заштите, 
завода и установа за извршење заводских санкција, адвоката и других стручних лица. О обављеним 
проверама знања и стручним усавршавањима Правосудна академија издаје одговарајуће 
сертификате. 

**** 
6.1.2. Едукација адвоката   
 
Предавања намењена адвокатима организована су у периоду од 25.09.2021. до 31.01.2022.  

одржана су следеће предавања: 
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- On line предавање 13.12.2021. са темом „Заштита жртава тортуре“ са 23 учесника на 
платформи, 

- Предавање ex catedra  у Београду 23.11.2021. са 29 учесника са темом: „Споразум јавног 
тужиоца и окривљеног о одлагању кривичног гоњења“. Са истом темом одржана су 
предавања у АК Војводине 24.11.2021. и АК Чачак 25.11.2021. (број учесника предавања 
у АК Војводине и АК Чачак нису доступни) 

- Предавање ex catedra  у Београду 20.12.2021. са 32 учесника са темом: „Примена Закона 
о спречавању прања новца и финансирања тероризма“. Са истом темом одржано је 
предавање у АК Војводине 15.12.2021. (број учесника предавања у АК Војводине није 
доступан). 

 Имајући у виду епидемиолошка правила и отежан рада, Програмски савет Адвокатске 
академије АКС је приступио изналажењу других модалитета рада Адвокатске академије како би 
били испуњени Законом о адвокатури прописани задаци.  

**** 

6.1.3. Едукација адвокатских приправника за полагање правосудног и 
адвокатског испита 

 
У извештајном периоду предавања су одржавана у складу са епидемиолошким правилима 

рада и то: 
 А) Припрема адвокатских приправника за полагање правосудног испита: 

- У периоду од 25.09.2021. до 31.01.2022. одржано је у Београду 23 предавања којима је 
присуствовало у просеку око 12 адвокатских приправника по одржаном предавању; 

- У периоду од 25.09.2021. до 31.01.2022. одржано је у Нишу 22 предавања којима је 
присуствовало у просеку око 40 адвокатских приправника по одржаном предавању; 
 Б)  On line предавања и zoom консултације са предавачима: 
 Имајући у виду епидемиолошка правила и отежан рада, Програмски савет Адвокатске 
академије АКС је приступио изналажењу других модалитета рада Адвокатске академије како би 
били испуњени Законом о адвокатури прописани задаци.  

**** 
 Техничку помоћ у реализацији оn line предавања и zoom консултација у вези са 
предавањима је  пружила Мисија „ОЕБС-а“ у Београду. 

**** 
7. Кол центари АКС  

7.1.  за одбране по службеној дужности 

Кол центар АКС за одбране по службеној дужности почео је са радом 18.02.2019. На листи 
адвоката бранилаца по службеној дужности је на дан 31.01.2022. било уписано на листи бранилаца 
по службеној дужности пунолетних лица 8.916 адвоката, на листи бранилаца по службеној 
дужности малолетних лица са сертификатом 6.276 адвоката, а на листи адвоката бранилаца по 
службеној дужности у предметима ратних злочина 113  адвоката. Од почетка рада преко Кол 
центра за АКС на територији РС је постављено укупно 53.480  адвоката – бранилаца по службеној 
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дужности од тога са листе адвоката – бранилаца по службеној дужности малолетних лица 
постављено је 12.213 адвоката, са листе бранилаца по службеној дужности пунолетних лица 41.267 
адвоката, а са листе бранилаца по службеној дужности у предметима ратних злочина постављена 
су 54 адвоката.  

Систем рада Кол центра АКС за одбране по службеној дужности се заснива на основним 
принципима: поштовању редоследа адвоката на листи бранилаца по службеној дужности која је 
формирана азбучном редом према почетном слову презимена, обавези државних органа да 
приликом постављања бранилаца по службеној дужности позивају телефон Кол центра АКС преко 
ког се успоставља веза између органа поступка који поставља браниоца по службеној дужности 
(суда/тужилаштва) и адвоката, потпуној евиденцији која је увек на упит јавно доступна органима 
поступка и адвокатима, уз напомену да се целокупна комуникација у систему Кол центра тонски 
снима и чува ради контроле. Увођење Кол центра је у интересу грађана коме браниоца по 
службеној дужности не одређује полицајац који га хапси или јавни тужилац који га оптужује без 
јасних критеријума и механизама контрола. 

Успешна реализација пројекта Кол центра АКС за одбране по службеној дужности је 
резултат, између осталог, потписаног Протокола о размени података у поступку именовања 
бранилаца по службеној дужности чији су потписници: АКС, Министарство правдем, РЈТ и ВКС 
(Врховни касациони суд), а на основу ког је РЈТ  дао обавезујуће упутство свим тужилаштвима у 
РС и ВКС одговарајуће упутство судовима. 

На бази података унетих у апликацију могуће је претраживање података и сачињавање 
статистичких извештаја по адвокату, органу који је именовао браниоца по службеној дужности, 
као и добијање података о свим именовањима/постављењима бранилаца по службеној дужности 
на дневном/месечном/годишњем нивоу. 

Од почетка рада кол центра примљено је мање од 150 притужби. Највећи број притужби 
суштински представљају захтева за враћање листе позивалаца уназад зато што је адвокат пропустио 
позив или захтев за враћање листе позивалаца зато што је по прихватању одбране по службеној 
дужности окривљени изабрао браниоца. Мањи број притужби се односи на податке о адвокату 
који су унети у Кол центар и на пропусте органа поступка који су упутили позив Кол центру без 
претходне провере надлежности органа, да ли је за конкретно кривично дело предвиђена одбрана 
по службеној дужности или да ли окривљени има изабраног браниоца.  

Од почетка рада Кол центра уочено је да поједине судије у неким од  судова, пре свих, део 
судија Вишег суда у Београду  постављају браниоце по службеној дужности у предметима 
малолетних лица мимо Кол центра. УО АКС је поднео председнику Вишег суда у Београду 
притужбу на рад тих судија, али је оцењено да се овај проблем мора решити кроз допуну 
Протокола који је потписан између АКС, Министарства правде, РЈТ и ВКС. 

**** 

7.2. За бесплатну правну помоћ 
 

Кол центар АКС за бесплатну правну помоћ почео је са радом 14.10.2019. На листи адвоката 
пружалаца бесплатне правне помоћи уписано је 4.162 адвоката. Листе адвоката су утврђене према 
територијалној надлежности основних судова у РС. 
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Од почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи (01.10.2019.) до почетка рада Кол 
центра за бесплатну правну помоћ овлашћена лица за бесплатну правну помоћ су се путем 
електронске поште обраћали АКС ради одређивања адвоката – пружаоца бесплатне правне 
помоћи. Адвокати су одређивани по редоследу који је достављен од адвокатских комора у саставу 
АКС.  

У периоду од почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи до почетка рада Кол 
центра за пружаоце бесплатне правне помоћи преко АКС постављен  је 581 адвокат, а од почетка 
рада Кол центра 14.09.2020. до 31.01.2022. постављено је 1.292 адвоката за пружаоце бесплатне 
правне помоћи. 

**** 

УО АКС је донео одлуку да се формира Кол центар АКС и за сва друга постављења 
адвоката у парничном, ванпарничном и пореском поступку, са циљем да се успостави 
транспарентан рад у овим областима. Кол центар за одбране по службеној дужности и Кол центар 
за бесплатну правну помоћ заснива се на основним принципима: поштовању редоследа адвоката 
на листи која је формирана азбучном редом према почетном слову презимена, обавези државних 
органа да приликом постављања бранилаца по службеној дужност, односно одређивања пружаоца 
бесплатне правне помоћи  позивају телефон Кол центра АКС преко ког се успоставља веза између 
органа поступка који поставља браниоца по службеној дужности (суда/тужилаштва/пружаоца 
бесплатне правне помоћи) и адвоката, потпуној евиденцији која је увек на упит јавно доступна 
органима поступка и адвокатима, уз напомену да се целокупна комуникација у систему Кол 
центра тонски снима и чува ради контроле. 

На истим принципима засниваће се и сви будући Кол центри који ће бити формирани у 
складу са одлуком УО АКС. Брзина увођења у функционално стање будућих кол центара повезана 
је са брзином успостављања пуне функционалности постојећих кол центара, као и дефинисање 
пројектних задатака (дефинисање органа поступка, врсте поступака) који су предуслов за израду 
програмских апликација. Принцип формирања листи адвоката заинтересованих за пружање 
правне помоћи у појединим областима би био исти: пријављивање на одређену листу која се 
формира по азбучном реду према почетном слову презимена и постављењем адвоката по 
редоследу на листи). 

За успостављање нових кол центара потребно је закључивање и одговорајућих споразума 
– протокола о размени података са надлежним органима поступка (Министарством правде, 
Врховним касационим судом, Министарством финансија, Пореском управом, итд.). 

**** 

8. Центар за медијацију Адвокатске академије АКС 
 
У извештајном периоду није било активности Центра за медијацију Адвокатске академије 

АКС. Према подацима Министарства правде, на дан 09.07.2021. у Регистар посредника који води 
то министарство уписано је 261 адвоката. 

На листи адвоката медијатора Центра за медијацију АКС је уписано 48 адвоката. 

    Министарство правде је решењем 153-03-00046/2018 – 22 од 22.10.2018. утврдило да АКС 
може да спроводи основну обуку за посреднике – медијаторе и да на основу издатих сертификата 
– потврда полазници ових едукација могу бити уписани на листе медијатора Министарства правде. 
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 У наредном периоду АКС ће организовати за адвокате основну обуку за посреднике-
медијаторе и заступање у посредовању-медијацији. 

**** 
9. Напади на адвокате 

 Адвокатура се и у извештајном периоду суочила са угрожавањем безбедности адвоката и 
ово питање је у сталном фокусу Управног одбора  и председника АКС. 

 Након убиства пок.адв. Драгослава Мише Огњановића, Републички јавни тужилац је 
06.09.2019. издао обавезујуће упутство којим се налаже посебна пажња и приоритетно поступање 
у свим предметима напада на адвокате у вези са вршењем адвокатске службе. 

 Стално тело за праћење напада на адвокате и унапређење кривичноправне заштите 
адвоката формирано је 13.08.2018. и представници АКС у овом телу су адв. Душан Братић и адв. 
Ненад Ранковић. 

**** 
 Министарство правде није редовно достављало табеле у којима су регистровани сви напади 
на адвокате са кратким извештајем о току поступка које за потребе Сталног тела припрема 
Републичко јавно тужилаштво.  

 Према последњем доступном извештају Министарству правде  oд 01.02.2021. у раду је 102 
предмета угрожавања безбедности адвоката. Према достављеном извештају - Евиденцији 
кривичних дела  у којима није угрожена безбедност адвоката али се исти појављаују у неком 
процесном својству - јануар  2022. године у току је поступак у 20 предмета. 

 Према последњем доступном извештају Министарства правде „Евиденција кривичних дела 
извршених на штету адвоката јануар  2022. године  ОКОНЧАНИ ПРЕДМЕТИ“ – окончани су 
поступци у 170 предмета. 

**** 

На жалост, до дана сачињавања овог извештаја, убице адв. Драгослава Мише Огњановића, 
Немање Стојановића, адв.приправника, адв. Момира Лазића, као ни извршиоци кривичних дела 
покушај убиства адв. Ђукановић Душка и Травица Бранислава још увек нису откривене. 

**** 
 

10. Примена Закона о спречавању прања новца у адвокатури 
 

Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл.гласник РС“ 
113/2017)   (у даљем тексту: Закон) прописано је да ће надзорни орган за адвокате бити Адвокатска 
комора Србије (у даљем тексту: АКС). AКС је једнина адвокатска комора у региону и Европи која 
има статус надзорног органа за адвокате, чиме је у потпуности испоштована самосталност и 
независност професије. Адвокатура као професија, сама по себи, у свакој земљи квалификована је 
као професија која нужно носи високи степен ризика у погледу спречавања прања новца и 
финансирања тероризма, те стога АКС својим активностима тежи да у Републици Србији 
адвокатуру измести из оквира наведене квалификације.  

У претходном извештају о раду који је достављен представницима у Скупштини АКС 
наведено је да је АКС формирала  Комисију којој је поверено предузимање свих активности како 
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би АКС остварила своју улогу надзорног органа у примени Закона, усвојила су Смернице и Листа 
индикатора за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код 
адвоката, учествовала у поступку израде „Националне процене ризика од прања новца и 
финансирања тероризма“ након чега је УО АКС усагласио Смернице са резултатима Националне 
процене ризика и адвокати су упућени да користе посебну апликацију Управе за спречавање 
прања новца која служи за претраживање субјеката према којима се примењују санкције УН због 
повезаности са Исилом, Алкаидом и Талибанима и припремљен је Упитник за процену ризика код 
адвоката са питањима формулисаним тако да омогуће прикупљање потребних података за 
дефинисање Плана непосредних контрола. Припремљен упитник је достављен узорку адвоката 
који је дефинисан тако да обухвати различите облике адвокатских канцеларија из свих комора у 
саставу АКС. Могућности спровођења непосредних контрола током 2020 и 2021 године су биле 
ограничена због пандемије. Током 2021. године АКС је у сарадњи са надлежним државним 
органима учествовала у ажурирању “Националне процене ризика од прања новца и финансирања 
тероризма”, као и у изради „Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма”. 

У овом извештају се посебно указује да су адвокати обвезници Закона о спречавању прања 
новца и финасирања тероризма у случајевима када: 

1)      помажу у планирању или извршавању трансакција за странку у вези са: 

·         куповином или продајом непокретности или привредног друштва; 
·         управљањем имовином странке 
·         отварањем или располагањем рачуном код банке (банкарским рачуном, штедним 

улогом или рачуном за пословање са хартијама од вредности) 
·         прикупљањем средстава неопходних за оснивање, обављање делатности и 

управљање привредним друштвима; 
·         оснивањем, пословањем или управљањем привредног друштва или лица страног 

права; 

2)      у име и за рачун странке врше финансијску трансакцију или трансакцију у вези са 
непокретношћу. 

У односу на друге обвезнике, адвокати су дужни да предузимају само одређене радње и 
мере прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. 

У периоду од 2019-2020 године адвокати су надлежним државним органима  поднели 
укупно 10 извештаја о сумњивим активностима и то за 2019. год. поднето је 5 извештаја о 
сумњивим активностима и за 2020. год. поднето је 5 извештаја о сумњивим 
активностима. Извештаји о сумњивим активностима  поднети су од стране 13 обвезника (један 
адвокат поднео је 2 извештаја). 

Након извршене анализе информације садржане у 4 извештаја о сумњивим активностима 
прослеђене су на даљу надлежност МУП-у, ТОК-у, ВЈТ-у Београд и Агенцији за спречавање 
корупције. Подаци из 10 извештаја нису достављени другим државним органима на даље 
поступање из разлога што је у датом моменту процењено да нема довољно елемената за 
прослеђивање или због тога што на основу података из извештаја, и поред спроведених додатних 
радњи и мера од стране Управе, нису могла да се идентификују лица која су била предмет пријаве. 

Индикатори за препознавање сумњивих трансакција који су навођени у пријавама су 
следећи: странка нуди новац, поклоне или друге неуобичајене погодности као противуслугу за 
неуобичајени или сумњив посао (индикатор број 6), странка пружа сумњиве или нејасне 
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информације (индикатор број 7), странка показује велико занимање за пријављивање података по 
основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (индикатор број 9), странка је 
врло добро упозната са случајевима који се односе на прање новца или финансирање тероризма 
(индикатор број 10) и странка без посебног разлога захтева брзо обављање посла или вршење 
трансакције без обзира на веће трошкове које ће овакво поступање изазвати (индикатор број 11). 

Према оцени Управе за спречавање прања новца и финансирања тероризма, а имајући у 
виду броја адвоката уписаних у именике адвоката оцењено је да је достављен мали број извештаја 
о сумњивим активностима, а као могући разлози наведени су: након доношења Закона о јавним 
бележницима и Закона о посредовању у промету и закупу непокретности значајно сужено поље 
деловања адвоката у овој области, као и то да је донет одређени број закона којима се одређени 
број послова пружања правне помоћи изузима из надлежности адвоката и поверава новим 
правосудним професијама. 

Да би задаци АКС као надзорног органа били испуњени, поред Комисије која је 
формирана 2018 у АКС, формиране су још две комисије, једна у АКВ и друга у АКН. Органи у 
саставу АКС су на највишем нивоу сарађивали са надлежним државним органима, изузев у случају 
оправдане спречености за рад.  

Превентивно деловање адвокатских комора у погледу контролисања усклађености са 
Кодексом и Статутом као актима који обухватају ширу област којој припада и материја ЗСПНФТ 
значајно доприноси спречавању прања новца и финансирања тероризма. У пракси је од изузетног 
значаја надзор над адвокатима у погледу обављања неспојивих послова у смислу Кодекса 
професионалне етике адвоката (члан 11), Статута АК Србије (члан 243) и Закона о адвокатури 
(члан 21). Закон о адвокатури упућује на Кодекс и на Статут АК у смислу да се овим актима може 
прописати шири обим послова који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре. Овим 
актима регулисана је шира област у коју је инкорпорисана и материја Закона о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма.  АКС и адвокатске коморе у њеном саставу у складу са подацима 
доступним из АПР-а, имају могућности да контролише своје чланове у обављању послова 
неспојивих са адвокатуром. Превентивно деловање адвокатских комора представља и контрола 
усклађености рада адвоката са чланом 21. Закона о адвокатури и чланом 243. Статута АК Србије 
који прописују да адвoкaт нeма право да зaснива рaдни oднoс, осим у адвокатском ортачком 
друштву, да буде статутарни заступник, директор или председник управног одбора у правном 
лицу осим у спортским, културним и непрофитним организацијама под условом да обављање те 
функције не доводи до сукоба интереса, члан или председник извршног одбора банке, заступник 
државног капитала, прокуриста или лице које има утврђену забрану конкуренције. 

Код оцене одговорности адвоката за повреду обавеза прописаних Законом о спречавању 
прања новца и финансирања тероризма важно је нагласити да је адвокатура као самостална, 
независна и саморегулирајућа професија уређена посебним прописима –  Законом о 
адвокатури, Кодексом професионалне етике и Статутом АКС. Одредбом чл.16.3. Кодекса 
професионалне етике прописано је: „Адвокат је ДУЖАН да клијента упозори на своју законску 
обавезу да у одређеним правним случајевима неке податке евидентира и пренесе надлежном 
органу, пре него што му их клијент повери“, а одредбом чл.22.5.10. Кодекса професионалне етике 
прописано је: „Адвокат је ДУЖАН да одбије заступање ако основано посумња да би посао у коме 
се од њега тражи заступање довео до прања новца“. 



страна 25 oд 40 
 

Кроз контролисање адвоката у усклађености са Кодексом професионалне етике адвоката 
и Статутом АК Србије, врши се и надзор над активностима адвоката у смислу спречавања прања 
новца и финансирања тероризма. 

УО АКС је на седници одржаној 22.01.2022. донео одлуку о измени одлуке о формирању 
Радне групе АКС за праћење примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
и утврдио састав ове радне групе у наредном периоду. За чланове Радне групе именовани су: адв. 
Горан Пејић, члан АК Београда, адв. Слободан Нешић, члан АК Ниша и адв. Ибрахим Танкосић, 
члан АК Чачак. 

**** 
11.   Реформа правосуђа и сарадња са органима правосуђа и управе и 

рад на доношењу нових закона   

 У извештајном периоду одржано је три састанака са Министарством правде . На састанцима 
са Министарством правде разматрана су питања о којима је било речи у овом извештају у 
одговарајућим целинама, па се у овом делу извештаја неће понављати ти делови извештаја. На 
одржаним састанцима разматрана су питања везана за настале проблеме након доношења допуне 
правног става Врховног касационог суда од 16.09.2021. о праву банака да наплаћују накнаду 
трошкова за обраду и пуштање у течај кредита, могућности решавања ових спорних питања путем 
доношења lex specialis-a, активностима Министарства правде на усвајању уставних амандмана, рад 
Радне групе Министарства правде за припрему текста Нацрта закона о изменама и допунама 
Закона о парничном поступку, учешћу представника адвокатуре у радним групама за припрему 
нацрта правосудних закона након усвајања уставних амандмана. 

 Детаљнији извештај о раду Сталног тела за праћење напада на адвокате и унапређење 
кривичноправне заштите адвоката дат је у посебном поглављу овог Извештаја, па се у овом делу 
извештаја неће понављати подаци који се односе на рад Сталног тела.   

**** 
12. Осигурање од професионалне одговорности адвоката 

Новим Законом о адвокатури уведено је обавезно осигурање адвоката од професионалне 
одговорности. 

Према одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије из 2012. године минимална 
сума осигурања утврђена је у износу од 20.000 € на годишњем нивоу. 

Све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије су закључиле уговоре о 
колективном осигурању за своје чланове и обавеза по основу полисе по адвокату разликује се у 
адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије и зависи од броја адвоката те коморе 
који су обухваћени полисом колективног осигурања. 

**** 

13. Часопис „Бранич“  

Опште 

Основ за подношење извештаја 
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Извештај се подноси према Правилнику о часопису „Бранич“ и другим издањима и о 
интернет презентацији АКС („Правилник“). Према Правилнику, Уређивачки одбор, између 
осталог, редовно, а намјање једном годишње „писмено обавештава Управни одбор о испуњењу 
програмске концепције и уређивачке политике и концепције часописа и о другим питањима из 
свог рада.“ (члан 13 тачка 14). 

Уређивачки одбор и услови у којима је отпочео са радом 

Уређивачки одбор је изабран априла 2018. године, после двогодишњег периода у коме 
часопис „Бранич“ није излазио.   

Према Правилнику (члан 14 став 1) Уређивачки одбор има најмање 3, а највише 5 чланова. 
Чланови садашњег Уређивачког одбора су Тихомир Хрњак, адвокат из Београда, Оливер Ињац, 
адвокат из Ниша, Милош Цвејић, адвокат из Ваљева и Драган Сокнић, адвокат из Пожаревца; 
главни и одговорни уредник је Мирослав Пауновић, адвокат из Београда.  

Мандат чланова Уређивачког одбора је четири године (члан 9 став 1 и члан 14 став 5 
Правилника). Мандат садашњем Уређивачком одбору истиче 4. априла 2022. године. 

Период извештавања 

Извештај се подноси за период од првог броја који је приредио Уређивачки одбор (октобар 
2018. године) до закључно са бројем 3/2021 (октобар 2021). (У време подношења овог извештаја у 
штампи је и број 4/2021 , а у припреми је број 1/2022). 

Профил часописа и програмска концепција  

Према Правилнику, „Бранич“ је часопис за правну теорију и праксу (члан 3 став 1) и има 
„научно-стручни карактер и функцију“ (члан 5 став 1); прецизирано је да се ова функција остварује 
„објављивањем научних и стручних радова (чланака, приказа и других написа научног и стручног 
карактера“, уз напомену да ови радови треба да имају садржај од значаја за адвокатуру и 
остваривање њених функција (члан 5 став 2). 

Програмску концепцију часописа усвојио је, по овлашћењу из Правилника (члан 6), 
Управни одбор АКС приликом именовања Уређивачког одбора (4. април 2018. године). 

Основни став из програмске концепције је да се мора успоставити редовност у излажењу 
часописа, уз настојање да се очува његов научни и стручни карактер, те обезбеди квалитет који 
одговара адвокатури као професији.    

Објављени бројеви и прилози, трошкови 

Преглед објављених бројева 

Да би се обезбедио континуитет у излажењу часописа (и испунили захтеви Народне 
библиотеке Србије) у 2018. и 2019. години су издати бројеви који су нумерисани као бројеви из 
година у којима часопис није излазио. Тако је у извештајном периоду:  

- први број штампан у октобру 2018. године (са нумерацијом 1-4/2016);  

- други број штампан у фебруару 2019. године (са нумерацијом 1-4/2017); 

- трећи број изашао у мају 2019. године (са нумерацијом 1-2/2018); 

- четврти број дистрибуиран у септембру 2019. године (са нумерацијом 1-2/2019); 

           - пети број пред дошао пред читаоце у децембру 2019. године (са нумерацијом 3-4/2019). 
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У 2019. години штампана су и два броја (нумерисани као 3/2018 и 4/2018) у којима је 
објављен преднацрт Грађанског законика (као припрема за предвиђену широку активност 
Адвокатске академије АКС и Адвокатских комора у јавној расправи о преднацрту). 

Од 2020. године почело је редовно излажење часописа (према члану 4. став 2 Правилника 
часопис излази тромесечно односно четири пута годишње). У 2020. години су објављена четири 
броја, а у 2021. године три броја (с тим што је четврти број за 2021. предат у штампу у јануару 2022).       

Број прилога 

У 13 бројева (не рачунајући два броја у којима је штампан преднацрт Грађанског законика) 
објављено је око 160 прилога. 

Тираж 

Бројеви из 2018. 2019. и први бројеви у 2020. године објављени су у тиражу од 10.000 
примерака. Тираж осталих бројева у 2020. и бројеви у 2021. години су објављени у тиражу од по 
10.500 примерака. 

Часопис се доставља на адресе свих адвоката у Србији. Примерци „Бранича“ се шаљу и свим 
Адвокатским коморама у саставу АКС, правним факултетима, библиотекама, адвокатским 
коморама у региону. 

Од сваког броја у АКС се врати од 300 до 400 примерака (због недостатака у пријављеним 
адресама адвоката или због непреузимања поштанске пошиљке).  

Сваки број часописа се поставља и на „сајт“ АКС.    

Трошкови 

Трошкови припреме, штампе и дистрибуирања бројева варирају (зависе од броја страна и 
тиража). Као илустрација, наводи се да су трошкови за број 1/2021 (10.500 примерака) били 
следећи: - штампа 680.000, динара, - отпрема (поштарина) 766.000,00 динара, - техничко 
уређивање 25.000,00 . 

Прилози за часопис се не хоноришу, а чланови Уређивачког одбора не примају накнаду заа 
свој рад. У припреми часописа се не ангажују лектор и коректор, већ ту фуннкцију врше чланови 
Уређивачког одбора и технички уредник.       

Теме 

У свих једанаест бројева прилози су одговарали профилу часописа. 

Поред традиционално обрађиваних тема, као и у претходном периоду излажења часописа 
(теме из Кривичног права, Кривичног процесног права, Грађанског права, парничног и извршног 
поступка), бројеви „Бранича“ које је припремио актуелни Уређивачки одбор били су посвећени и 
областима које до сада нису нашле довољно простора на његовим страницама: Облигационом 
праву, Привредном праву (Привредном уговорном праву, Праву привредних друштава, стечају), 
хартијама од вредности и инвестиционим фонодовима, Међународном привредном праву, 
Међународном кривичном праву, Праву интелектуалне својине, Уставном праву, људским 
правима и слободама, Управном праву, Прекршајном праву, Праву осигурања, Еколошком праву, 
Енергетском праву, Међународном приватном праву (укључујући и Арбитражно право), 
Финансијском праву, Праву осигурања, као и темама из Историје права.  
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Већи део текстова спада у тзв. прегледне чланке, а један број се сигурно може сврстати у 
научне прилоге. Часопис је објављивао и коментаре судске праксе и праксе тужилаштва, те 
приказе књига и часописа од значаја за адвокате. У „Браничу“ је нашла  место и статистичка обрада 
података о појединим питањима положаја адвоката у друштву (перцепција улоге и статуса 
адвоката у друштву, пракса студената правних факултета код адвоката).  

Обухват тема обрађених у часопису указује на ширење интереса адвоката и на теме за које 
се, традиционално, сматра да нису у жижи њиховог професионалног ангажовања, али које све 
више спадају у предмет њиховог рада. 

Поред тога, часопи је посветио пажњу и темама од ширег друштвеног значаја, које су 
обрађене са становишта права односно адвокатуре. Тако је часопис имао прилоге о увођењу 
ванредног стања и мерама државе услед пандемије вируса корона, о проблематици узбуњивача, 
закључивању неких споразума државе у вези са покрајином Косово, о покушајима измене закона о 
унутрашњим пословима, о изменама прописа о референдуму и народној иницијативи и др. 

У часопису су детаљно пропраћене и, најављене или усвојене, значајне промене у 
законодавству, а посебно у уставној материји. 

Пригодни догађаји, који, непосредно или посредно, имају везу са адвокатуром,  такође су 
обележени у „Браничу“ (годишњица управног судства, стогодишњица Завода за интелектуалну 
својину, јубилеј Српске православне цркве).  

Прилози о актуелним темама су, поред тога што су били примерено аналитични, имали и 
изражену критичку ноту у погледу законодавних решења, судске праксе, поступања извршне 
власти, што је часопису дало посебну карактеристику која одговара улози адвоката у друштву и 
њиховом приступу друштвеним, стручним и професионалним питањима.   

Сарадници 

Сарадничка база часописа је знатно проширена у односу на претходну ситуацију. 

Најчешће на страницама свог часописа и даље пишу адвокати. Карактеристично је да је 
скоро подједнак број прилога дошао из пера адвокатица и адвоката (у ранијем периоду изразиту 
већину чланака прилагале су колеге). 

Карактеристично за мрежу сарадника је и то да све више млађих колега адвоката сарађује у 
часопису, а прилоге су давали и адвокатски приправници.  

Новина је и то што је знатан број прилога дошао из кругова академске заједнице у Србији – 
за „Бранич“ су писали професори Правних факутета Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу 
и Крагујевцу, као и са Универзитета „Унион“. Поред тога, заинтересованост да искажу своје 
ставове у адвокатском часопису показали су у својим прилозима и припадници других 
правосудних професија. 

Све више сарадника долази из Адвокатских комора ван Београда, а објављени су и прилози 
колега из Републике Српске и Црне Горе. 

Сараднике за теме које су од значаја за одређени тренутак или ситуацију проналазио је 
Уређивачки одбор, а посебно је важно што све више сарадника доставља прилоге по сопственој 
иницијативи.  
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Закључна напомена 

Уређивачки одбор је, у основи, испунио кључни задатак из програмске концепције 
Управног одбора односно обезбедио је редовно излажење „Бранича“. 

При том су поштоване и основне смернице о карактеру и функцији часописа који су 
одређени Правилником, а Уређивачки одбор је водио рачуна о разноврсности тема, те о квалитету 
објављених прилога, као и о знатном проширењу круга сарадника. 

У погледу обезбеђења квалитета чаасописа потребно је и даље радити на систему рецензија. 
Ово се може постићи планирањем наредног броја за време рада на текућем издању, те 
благовременим проналажењем сарадника и рецензената.  

Потребно је убрзати процедуру избора штампара (и дистрибутера) часописа тако што би се 
избор вршио за једну годину, а не за сваки појединачни број. Овим би се растеретио Управни одбор 
АКС, те смањило време од садржинског и техничког уређења часописа до изласка  из штампе и 
дистрибуције.  

Уређивачки одбор сматра да су испуњени услови да „Бранич“ (поново) стекне статус 
научног часописа. Захтев надлежном органу за вредновање/категоризацију треба да поднесе, као 
издавач, АКС преко свог Управног одбора. Уређивачки одбор је обезбедио формалне услове и 
захтеве за овај поступак – у погледу садржаја часописа, његовог формата, сарадника, пратеће 
документације и др.      

**** 

15. Савет Адвокатске коморе Србије 

Новим Законом о адвокатури који је ступио на снагу 17.05.2011. утврђено је постојање 
Савета Адвокатске коморе Србије, а Статутом Адвокатске коморе Србије дефинисан је састав и 
надлежност тог органа. 

У извештајном периоду  Савет АК Србије није одржао ниједну седницу. 

**** 
16. Информисање чланова   

 Информисање чланова се у извештајном периоду одвијало преко адвокатских комора у 
саставу Адвокатске коморе Србије и интернет странице. 

 Адвокатска комора Србије је преобликовала своју интернет страницу која је доступна на 
адреси www.aks.org.rs и омогућена је комуникација са члановима коморе путем форума, блога и 
twitter налога. Адвокатска комора Србије је формирала и вибер заједницу која је информативног 
карактера и на којој није могућа двосмерна комуникација. 

 Рад Управног одбора у овој области је унапређен и поновним издавањем часописа 
„Адвокат“ који ће се достављати на адресе свих адвоката у Србији. Управни одбор АКС је донео 
одлуку да се овај часопис штампа шестомесечно. 

**** 
17. Изборни поступак у Адвокатској комори Србије  

 
 На Изборној скупштини АКС која је одржана 25.09.2021. донете су одлуке о потврди 
мандата носилаца функција и чланова органа за мандатни период 2021 – 2025 и то: 

http://www.aks.org.rs/
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АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
 e-mail:         a.k.srbije@gmail.com 

Број: 1032-1/2021 
Датум: 25.09.2021. 

 

 
Скупштина Адвокатске коморе Србије у сазиву 2017 – 2021 (скупштина претходног сазива), на 
Изборној седници која је одржана 25.09.2021., на основу члана члана 67. Закона о адвокатури 
(„Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 15., члана 19. став 1, алинеја 4 тачка 1, 
члана 28. став 2, члана 87. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 
78/2012, 86/2013) донела је  

О Д Л У К У 
I 

УСВАЈА СЕ извештај Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије број 1056/2021 од 
16.09.2021. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије није имала примедбе на 
изборне поступке који су спроведени у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе 
Србије. 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Скупштину Адвокатске коморе Србије чини 220 представника којима је 
потврђен мандат и да ће се кворум за рад Скупштине утврђивати у односу на број представника у 
скупштини којима је потврђен мандат и то: 

Адвокатска комора 
Број чланова  

на дан 
08.02.2021. 

Број представника 
у Скупштини АК 

Србије који се 
бира 

Процентуално 
учешће у укупном 
броју представника 

Београда 5085 102 46,363% 
Војводине 2381 48 21,818% 
Ниша 1223 24 10,909% 
Чачка 829 17 7,727% 
Крагујевца 562 11 5,000% 
Шапца 395 8 3,636% 
Пожаревца 281 6 2,727% 
Зајечара 183 4 1,818% 
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 10939 220  
 
 

mailto:a.k.srbije@gmail.com


страна 31 oд 40 
 

II 

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије у сазиву 2021 - 
2025 у садржини и према листама које су доставиле адвокатске коморе Србије у саставу Адвокатске 
коморе Србије, а који су изабрани на изборним седницама тих Комора, и то: 
 
А) из Адвокатске коморе Београда: 
 
1. ЂОКИЋ С. МИЊИ 
2. БОРОВЧАНИН Б. ВАЊИ 
3. РИСТОВИЋ С. ИВАНИ 
4. КНЕЖЕВИЋ М. РАДЕТУ 
5. БУЛАТОВИЋ М. ДЕЈАНУ 
6. ИВАНИШЕВИЋ Ц, САШИ 
7. ПРОТИЋ Р. НЕВЕНИ 
8. ЧАЈИЋ С. МАТЕЈИ 
9. МРШОВИЋ Д. МИЛОШУ 
10. ПАЛИБРК Г. ДРАГАНУ 
11. БЕЛАДА П. ВЛАДИМИРУ 
12. БЕЋИРИЋ Н. ДЕНИСУ 
13. ЗАРИЋ М. АЛЕКСАНДРУ 
14. ТРКУЉА С. МАЈИ 
15. ГЛИШИЋ С. ОЛИВЕРУ 
16. РАНКОВИЋ Д. НЕНАДУ 
17. УЧАЈЕВ Н. ПЕТРУ 
18. ЂОРЂЕВИЋ Н. АЛЕКСАНДРУ 
19. БУКВИЋ Д. БРАНКУ 
20. КАЈГАНИЋ Б. ИВАНИ 
21. ЋАСИЋ П. ДЕЈАНУ 
22. КОСИЋ М. ЈОВИЦИ  
23. МАТИЋ М. АНИ 
24. СЕКУЛИЋ З. ВУКУ 
25. БАБИЋ П.СЛАВКИ 
26. ЛИТРИЧИН К. ПАВЛУ 
27. СИНЂЕЛИЋ В. САШИ 
28. ТОМИЋ М. ИГОРУ 
29. ЦРЕПУЉАРЕВИЋ М. ДОБРОСАВУ 
30. ЖИВАНОВИЋ М. ЗОРАНУ 
31. ВАСИЋ Ж. НЕНАДУ 
32. ПАВЛОВИЋ Р. ЈЕЛЕНИ 
33. ПЕТРОВИЋ С. ЧАСЛАВУ 
34. ЋЕТКОВИЋ П. САЊИ 
35. ДИМИЋ М. БРАНКУ 
36. ДЕДОВИЋ Д. ЖИВКУ 
37. ИГЊАТОВИЋ Д. ДУШАНУ 
38. СТИШОВИЋ М. МИОДРАГУ 
39. САМАРЏИЋ Б. МИЛАНУ 
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40. ЛАКЕТИЋ М. ГОРДАНИ 
41. ГАЗДИЋ М. ИВАНУ 
42. ОЛИВЕРИЋ НОВАКОВИЋ Г. ОЉИ 
43. АТЕЉЕВИЋ З. МИЛАНУ 
44. МАРИЋ Н. ПРЕДРАГУ 
45. ШУБАРИЋ И. ЈОВАНИ  
46. КОЦИЋ САНТРАЧ Д. ДИНИ 
47. ЗДРАВКОВИЋ Р. РЕЉИ 
48. ПАПИЋ М. НИКОЛИ 
49. РАКИЋ С. СЛОБОДАНУ 
50. СТАНКОВИЋ Д. НЕНАДУ 
51. ТУРЧИНОВИЋ МАКЕВИЋ Ч. ОЛГИ 
52. БАБИЋ Ј. НИКОЛИ 
53. КАЛЧЕВИЋ ЗОТОВИЋ Р. САЊИ 
54. МАНАСИЈЕВСКИ З. БОЈАНУ 
55. СУБОТИЋ Љ. НЕБОЈШИ 
56. НИЦОВИЋ Ј. МИЛИЦИ 
57. ЛАЛИЋ М. ТИЈАНИ 
58. БОЖОВИЋ Д. ОГЊЕНУ 
59. СТАНКОВИЋ Б. НЕБОЈШИ 
60. ЖИГИЋ М. УРОШУ 
61. СТАНИШИЋ Д. ГОРАНУ 
62. РЕПИЋ В. МАРКУ 
63. ПОНТРЕЛИ М. АНИ 
64. МИЛЕТИЋ М. СНЕЖАНИ 
65. АНДРИЋ Б. ЛУКИ 
66. ГЛУМАЦ Д. ВЛАДИМИРУ 
67. ДУМНИЋ В. НИКОЛИ 
68. САМУИЛОВИЋ Р. АЛЕКСАНДРУ 
69. ВАСИЋ В. МИРОСЛАВУ 
70. ХОМАН В. ВЛАДИМИРУ 
71. СУДИМАЦ Љ. МИЛИВОЈУ 
72. МИТИЋ М. МИЛЕНИ 
73. ГУБЕРИНИЋ П. ПРЕДРАГУ 
74. ЈАНКОВИЋ Н. БОЈАНУ 
75. ПУЛЕТИЋ М. МИРЈАНИ 
76. ЈОВАНОВИЋ С. СЛАВИШИ 
77. ДРАШКОВИЋ Г. ВУКУ 
78. ВУЧЕЉИЋ В. МИЛОШУ 
79. АНЂЕЛКОВИЋ М. МИЛОШУ 
80. СТОЈАНОВИЋ Д. ПЕТРУ 
81. ПАНИЋ СТАНИСАВЉЕВИЋ В. ЈОВАНИ 
82. ГРАХОВАЦ М. БОЈАНУ 
83. АРМИЋ Б. ЈОВАНУ 
84. СТОЈКОВИЋ М. ДУШАНУ 
85. РАДОВАНОВИЋ Д. МИЛИЦИ  
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86. ТОМАШЕВИЋ А. ДРАГОЉУБУ 
87. ТРНИНИЋ М. ДРАГОСЛАВУ 
88. КАРАНОВИЋ М. ДРАГАН 
89. ПАНТЕЛИЋ В. ВЛАДИМИРУ 
90. МАРЈАНОВИЋ М. МАЈИ 
91. ОЉАЧИЋ М. ИГОРУ 
92. РАДИЋ М. ОГЊЕНУ 
93. ЂОКИЋ З. ЂОРЂУ 
94. ДАНКОВИЋ Љ. ДУШАНУ 
95. ВУКОСАВЉЕВИЋ Н. СЛАВИШИ 
96. ЈОВИЧИЋ З. НАТАШИ 
97. КОВАЧЕВИЋ Н. ДЕЈАНУ 
98. КОМНЕНИЋ Н. МИЛОВАНУ 
99. ИГРИЋ Б. ЂОРЂУ 
100. РИСТИЋ П. ЗОРАНУ 
101. САВИЧЕВИЋ М. ГОРАНУ 
102. КРСТИЋ С. ДЕЈАНУ 
 
Б) из Адвокатске коморе Војводине: 
 
103. (1) ШИЈАН НИКОЛИ 
104. (2) МИЛИЋ ВЛАДИМИРУ 
105. (3) ДРАЖИЋ САЊИ 
106. (4) АРСЕНИЈЕВИЋ БОШКУ 
107. (5) КЕРАЦ УРОШУ 
108. (6) ДЕСНИЦА ПЕТРОВИЋ БИЉАНИ 
109. (7) ЖИГИЋ ДАНЕТУ 
110. (8) БУГАРСКИ МИЛОШУ 
111. (9) КОВАЧЕВИЋ СРЂАНУ 
112. (10) ПРИМОВИЋ ГОРДАНИ 
113. (11) КЕРАЦ МИРКУ 
114. (12) РИСТИЋ ДРАГОСЛАВУ 
115. (13) НАШАГАЋИН МИРЈАНИ 
116. (14) БЕЉАНСКИ ВЛАДИМИРУ 
117. (15) КАРАЋ МИЛАН 
118. (16) КНЕЖЕВИЋ ЗОРАНУ 
119. (17) СМИЕШКО ТАМАШУ 
120. (18) СИЛАЂИ МИКЛОШУ 
121. (19) КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРУ 
122. (20) АЛАНОВИЋ МИЛАНУ 
123. (21) НОВКОВИЋ ВЛАДИМИРУ 
124. (22) КАЋАНСКИ БОШКУ 
125. (23) СУВАЧАР САНДИ 
126. (24) СОМБОРАЦ ДРАГИЦИ 
127. (25) ПАПИЋ БОЈАНУ 
128. (26) КАРАМАТРАКОВИЋ ДЕСИМИРУ 
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129. (27) МОМЧИЛОВИЋ СИНИШИ 
130. (28) МИКОВИЋ СРЂАНУ 
131. (29) ЈОВИШЕВИЋ МИЛОРАДУ 
132. (30) БАЛАБАН ДРАГАНУ 
133. (31) ГУТЕША ЛАЗАРУ 
134. (32) ЖИВКОВИЋ НЕНАДУ 
135. (33) МАНДИЋ ГОРАНУ 
136. (34) МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАНУ 
137. (35) КУЛИЏАН МИЛИЦИ 
138. (36) РАДОВАНОВ БИЉАНИ 
139. (37) ПЕШИЋ МИЛАНУ 
140. (38) ШОКАЦ БРАНИСЛАВУ 
141. (39) КОЊЕВИЋ ДРАГАНУ 
142. (40) МИЛИЋ ВЛАДИМИРУ 
143. (41) МАУКОВИЋ МИЛАНУ 
144. (42) СПАЈИЋ СРБИСЛАВУ 
145. (43) СТАНИЋ ДЕЈАНУ 
146. (44) АЛФИРОВИЋ СЛОБОДАНУ 
147. (45) ПЕТРИЋ ЉИЉАНИ 
148. (46) ЛАЗИЧИЋ ЂОРЂУ 
149. (47) БУЦКО ЂЕРЂУ 
150. (48) ГОМБОШ ЕРВИНУ 

 
В) Из Адвокатске коморе Ниша: 
 
151. (1) ПАВЛОВИЋ ЈАСНИ 
152. (2) ЂУРОВИЋ ПРЕДРАГУ 
153. (3) ИЛИЋ ВЛАДИМИРУ 
154. (4) БАСТА АЛЕКСАНДРУ 
155. (5) НЕШИЋ СТЕФАНУ 
156. (6) МАКСИМОВИЋ МИЛАНУ 
157. (7) ЖИВКОВИЋ ИГОРУ 
158. (8) ЈОВАНОВИЋ МАРИНИ 
159. (9) СИМОНОВИЋ ВЛАСТИМИРУ 
160. (10) ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИРУ 
161. (11) СТОЈАНОВ ДРАГАНУ 
162. (12) МИТИЋ МИРОСЛАВУ 
163. (13) НЕШИЋ ФИЛИПУ 
164. (14) ТОДОРОВИЋ ГОРАНУ 
165. (15) МИЛОСАВЉЕВИЋ САШИ 
166. (16) ЗДРАВКОВИЋ САШИ 
167. (17) КАЧЕНКОВ АЛЕКСАНДРУ 
168. (18) РИСТИЋ ХРИСТИНИ 
169. (19) ИЛИЋ МИЛАНУ 
170. (20) НЕДЕЉКОВИЋ ЈЕЛИЦИ 
171. (21) РАДИВОЈЕВИЋ ЖИКИЦИ 
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172. (22)АНТИЋ ЉИЉАНИ 
173. (23) ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШУ 
174. (24) СТОЈИЉКОВИЋ В. МИЛОЈУ 

 
Г) Из Адвокатске коморе Чачак: 
 
175. (1) БАЛТИЋ АМЕЛУ 
176. (2) МИЛУТИНОВИЋ МИЛИЈАНИ 
177. (3) РАДОМИРОВИЋ МИЛОШУ 
178. (4) ДЕСПОТОВИЋ СЛОБОДАНУ 
179. (5) ВУКОВИЋ ДРАГИШИ 
180. (6) НИКАЧЕВИЋ ЧЕДИ 
181. (7) АЈДИНОВИЋ НЕРМИНУ 
182. (8) МИЛИНЧИЋ САШИ 
183. (9) МИЛАДИНОВИЋ МИРЈАНИ 
184. (10) ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ МАЈИ 
185. (11) ЈОВАНОВИЋ КАТАРИНИ 
186. (12) ЂУРОВИЋ ЂОРЂУ 
187. (13) МИЛЕНКОВИЋ ВИОЛЕТИ 
188. (14) ФИЛИПОВИЋ МИЛОМИРУ 
189. (15) НИКОЛИЋ ЉУБИНКУ 
190. (16) МИШЧЕВИЋ СПОМЕНКИ 
191. (17) МИЛОШЕВИЋ НИНИ 

 
Д) Из Адвокатске коморе Крагујевац: 

 
192. (1) БУБАЛО ЗВЕЗДАНИ 
193. (2) БУСАРАЦ АЛЕКСАНДРУ 
194. (3) ВЕСЕЛИНОВИЋ ГОРИЦИ 
195. (4) ДУМИЋ МИЛАНУ 
196. (5) ЈОКСИМОВИЋ БРАШИЋ ЈЕЛЕНИ 
197. (6) КОРАЋЕВИЋ МИЛОШУ 
198. (7) ЧАБАРКАПА ВАСИЛИЈУ 
199. (8) РАДОЊИЋ ДАНИЦИ 
200. (9) ЉУБАНИЋ ЖЕЉКУ 
201. (10) ШЕПЕРАЦ НЕБОЈШИ 
202. (11) ЧЕЛЕБИЋ ЈОВАНУ 

 
Ђ) Из Адвокатске коморе Шабац: 
 
203. (1) ЈОВАНОВИЋ АНИ 
204. (2) ТОМАШЕВИЋ ЗОРИЦИ 
205. (3) ЋИРОВИЋ СЛАВИЦИ 
206. (4) МАРИЋ ЦВЕТКУ 
207. (5) ТЕРЗИЋ НИКОЛИ 
208. (6) ВАСИЋ ДУШАНУ 
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209. (7) МУЦИЋ МИЛОШУ 
210. (8) НИКОЛИЋ ГОРАНУ 

 
Е) Из Адвокатске коморе Пожаревац: 
 
211. (1) АЛЕКСИЋ СЛОБОДАНУ 
212. (2) ГУБЕРИНИЋ АЛЕКСАНДРУ 
213. (3) БОЈИЋ ДЕЈАНУ 
214. (4) СТАНИМИРОВИЋ МЛАДЕНУ 
215. (5) ЖИВКОВИЋ ГОРДАНИ 
216. (6) ЈОРДАНОВ ВЛАДИМИРУ 
 
Ж) Из Адвокатске коморе Зајечар: 
 
217. (1) ДИНИЋ НАДИЦИ 
218. (2) ВУКАШИНОВИЋ БОЖИДАРУ 
219. (3) БАЈИНОВИЋ ДРАГАНУ 
220. (4) ЛАЗИЋ МИРОСЛАВУ. 

 
III 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је потврђивањем мандата представницима у Скупштини сазива 2021 – 2025 
(нови сазив) адвокату Виктору Гостиљцу престао мандат председника Адвокатске коморе Србије 
који је ту дужност обављао у мандату 2017 – 2021 у складу са одредбом члана 87. став 3 Статута 
Адвокатске коморе Србије. 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да адвокат ЈАСМИНА МИЛУТИНОВИЋ, досадашњи потпредседник 
Адвокатске коморе Србије којој је мандат потпредседника потврђен одлуком Скупштине 
Адвокатске коморе Србије број 647/2017 од 16.09.2017. и која је ту дужност обављала у мандату 
2017 – 2021, ПОСТАЈЕ председник Адвокатске коморе Србије, у складу са одредбом члана 28. став 
2 Статута Адвокатске коморе Србије и која ће дужност председника Адвокатске коморе Србије 
вршити у мандату 2021 – 2025. 

IV 

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије у сазиву 2021 – 2025 
у садржини и према листама које су доставиле адвокатске коморе Србије у саставу Адвокатске 
коморе Србије, а који су изабрани на изборним седницама тих Комора, и то: 

А) Из Адвокатске коморе Београда: 

1. ТИНТОР ЈУГОСЛАВУ 
2. ЉУБИЧАНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ 
3. БОБОТ КРСТИ 
4. БРАТИЋ ДУШАНУ 
5. ПРИЈОВИЋ ВЛАДИМИРУ 
6. АТАНАСКОВИЋ МАЈИ 
7. ЈОЛОВИЋ НЕМАЊИ 
8. ГЛОГОЊАЦ БРАНИСЛАВУ 
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Б) Из Адвокатске коморе Војводине: 

9. (1) АРСИЋ ТАЊИ 
10. (2) МАРИЋ РАЈКУ 
11. (3) БЈЕЛЕТИЋ БИЉАНИ 
12. (4) ДОБРОСАВЉЕВ СРЂАНУ 

В) Из Адвокатске коморе Ниша: 

13. (1) ОРЛОВИЋ БРАНКИЦИ 
14. (2) НЕШИЋ МИРОСЛАВУ   

Г) Из Адвокатске коморе Чачак: 

15. (1) ЋАЛОВИЋ ИВАНУ 
16. (2) КРСТИЋ МИХАИЛУ 

Д) Из Адвокатске коморе Крагујевац: 

17. (1) ВЕСЕЛИНОВИЋ ГОРИЦИ 

Ђ) Из Адвокатске коморе Шабац 

18. (1) ТЕРЗИЋ ВЛАДИМИРУ 

Е) Из Адвокатске коморе Пожаревац 

19. (1) ИЛИЋ ГОРДАНИ 

Ж) Из Адвокатске коморе Зајечар 

20. (1) ДРАЖЕВИЋ БИЉАНИ 

V 

УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ВЕСЕЛИНОВИЋ ГОРИЦИ, адвокату у Крагујевцу, сагласно одредби члана 76. 
став 3. Статута Адвокатске коморе Србије («Службени гласник РС» 85/2011, 78/2012, 86/2013), а 
због избора и потврде мандата члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ ПРЕДСТАВНИКА  у Скупштини Адвокатске коморе Србије. 

VI 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Адвокатска комора Косова и Метохије није конституисана и да у тој адвокатској 
комори нису спроведени избори, нити је извршен избор представника за органе Адвокатске 
коморе Србије. 

И 
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АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
 e-mail:         a.k.srbije@gmail.com 

Број: 1032-2/2021 
Датум: 25.09.2021. 

 

 
Скупштина Адвокатске коморе Србије у сазиву 2021 - 2025, на Изборној седници која је одржана 
25.09.2021., на основу члана члана 67. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 
24/2012 – ОУС), члана 15., члана 19. став 1, алинеја 3, члана 102. Статута Адвокатске коморе Србије 
(„Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013), члана 32. Пословника о раду Скупштине 
Адвокатске коморе Србије број 281-7/2013 од 11.05.2013. донела је  
 

О Д Л У К У 
 
I 

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји Изборне комисије Адвокатске коморе Србије број 1094/2021 од 
25.09.2021.  и Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије број  1095/2021 od 25.09.2021. o 
спроведеним непосредним изборима тајним гласањем. 

 
II 

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Србије у 
мандатном периоду 2021 – 2025 и то за: 
 

1. Потпредседника Адвокатске коморе Србије: 
 

 ДЕЛИБАШИЋ ДР ВЕЉКУ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
 

2. 8 чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије: 
 

- ПАУНОВИЋ ДР МИРОСЛАВУ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- СТЕВАНИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, члану Адвокатске коморе Војводине 
- СТАНКОВИЋ ДР НЕБОЈШИ, адвокату у Нишу, члану Адвокатске коморе Ниш 
- ВИЛОТИЈЕВИЋ АНКИ, адвокату у Чачку, члану Адвокатске коморе Чачак 
- ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНУ, адвокату у Крагујевцу, члану Адвокатске коморе Крагујевац 
- МРДОВИЋ ЗОРАНУ, адвокату у Шапцу, члану Адвокатске коморе Шапца 
- ТРИФУНОВИЋ РАДИШИ, адвокату у Пожаревцу, члану Адвокатске коморе Пожаревац 
- РИЂИЋ ЂУРИЋ ГОРДАНИ, адвокату у Бору, члану Адвокатске коморе Зајечар 

 
3. Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије: 

 
БОЖИЋ АНИ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
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4. 16 заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије: 
 

- ДИМИТРИЈЕВИЋ В. ВЕСНИ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- ПЕТРОВИЋ И. САШИ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- ЂОРЂЕВИЋ ДР МИРОСЛАВУ, адвокату у Зрењанину, члану Адвокатске коморе 

Војводине 
- СТУПАР МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, члану Адвокатске коморе Војводине 
- ЕРАКОВИЋ ВЕРИ, адвокату у Нишу, члану Адвокатске коморе Ниш 
- ШУТОВИЋ ЈОВАНУ, адвокату у Нишу, члану Адвокатске коморе Ниш 
- ЗРНИЋ СТЕВИ, адвокату у селу Потоци – Златибор, члану Адвокатске коморе Чачак 
- ЈОВИЧИЋ МИЛОЉУБУ, адвокату у Чачку, члану Адвокатске коморе Чачак 
- ВАСИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Крагујевцу, члану Адвокатске коморе Крагујевац 
- ВУКОВИЋ СР. ЈЕЛЕНИ, адвокату у Крагујевцу, члану Адвокатске коморе Крагујевац 
- ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРУ, адвокату у Богатићу, члану Адвокатске коморе Шабац 
- ПАРИПОВИЋ МИЛАНУ, адвокату у Убу, члану Адвокатске коморе Шабац 
- РАДИШИЋ РАДИВОЈУ, адвокату у Смедеревској Паланци, члану Адвокатске коморе 

Пожаревац 
- СТЕВАНОВИЋ РАДИШИ, адвокату у Жабарима, члану Адвокатске коморе Пожаревац 
- РОДИЋ СОКОЛОВИЋ ЈУГОСЛАВИ, адвокату у Зајечару, члану Адвокатске коморе 

Зајечар 
- СРЕЋКОВИЋ ЈАСМИНИ, адвокату у Бољевцу, члану Адвокатске коморе Зајечар 

 
5. Председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије: 

 
МИТИЋ СРЂАНУ, адвокату у Пироту, члану Адвокатске коморе Ниш 

 
6. Заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије:  

 
ТРБУК ЗОРАНУ, адвокату у Новом Саду, члану Адвокатске коморе Србије 

 
 

7. 16 судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије: 
 

- БАСАРИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Панчеву, члану Адвокатске коморе Војводине 
- БОГОВАЦ ПРЕДРАГУ, адвокату у Новом Саду, члану Адвокатске коморе Војводине 
- ВУЈОВИЋ ЖАРКУ, адвокату у Нишу, члану Адвокатске коморе Ниш 
- ВУКОСАВЉЕВИЋ МОМЧИЛУ, адвокату у Јагодини, члану Адвокатске коморе Крагујевац 
- ГАЧИЋ НЕГОСЛАВУ, адвокату у Шапцу, члану Адвокатске коморе Шабац 
- ДУЛОВИЋ ЋУЛАФИЋ ВЕРИЦИ, адвокату у Ужицу, члану Адвокатске коморе Чачак 
- ЛИПОВАН ВЕЛИМИРУ, адвокату у Кикинди, члану Адвокатске коморе Војводине 
- НОВАКОВИЋ М. ЗОРАНУ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- ПЕТРИЋ РАДОМИРУ, адвокату у Крагујевцу, члану Адвокатске коморе Крагујевац 
- РАДОВАНОВИЋ М. МИРЈАНИ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- РАДОЈКОВИЋ МОМИРУ, адвокату у Смедереву, члану Адвокатске коморе Пожаревац 
- САМАРЏИЋ НЕБОЈШИ, адвокату у Београду, члану Адвокатске коморе Београда 
- САЈЕВИЋ ГОРАНУ, адвокату у Зајечару, члану Адвокатске коморе Зајечар 
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- СТЕПАНИЋ ПАВЛОВИЋ ЈУЛИЈАНИ, адвокату у Лозници, члану Адвокатске коморе 
Шабац 

- ТРАЈКОВИЋ МИРОЉУБУ, адвокату у Зајечару, члану Адвокатске коморе Зајечар 
- ЦВЕТКОВИЋ ЗОРАНУ, адвокату у Крушевцу, члану Адвокатске коморе Чачак. 

 
III 

Мандат изабраним носиоцима функција и члановима органа Адвокатске коморе Србије траје 4 
(четири) године. 

Носиоци функција и чланови органа стичу права и дужности даном потврђивања мандата.  

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
                                                                                                                Јасмина Милутиновић, адвокат 


