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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: 248/2022 
Датум: 09.03.2022. 
 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 05.03.2022., разматрајући 
иницијативе адв. Тање Арсић, члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије, на 
основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС), 
члана 8., 9. и 33. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 
78/2012, 86/2013) донео је: 
 

О Д Л У К У 
1. Да Адвокатска комора Србије покрене одговарајуће судске поступке против свих 

удружења грађана која пружају правну помоћ грађанима, а која су повезана са 
адвокатима, тако што посредују између адвоката и странка и учествују у 
недопуштеном стицању клијената од стране адвоката – нелојална конкуренција и 
кршењу Правила 18 Кодекса професионалне етике адвоката. 

2. Да Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу покрену и воде 
дисциплинске поступке против адвоката који се користе недозвољеним 
средствима и недопуштеним стицањем клијената од стране адвоката – нелојална 
конкуренција и кршењу Правила 18 Кодекса професионалне етике адвоката. 

3. Да представници Адвокатске коморе Србије у Радној групи за припрему текста 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку предложе 
поновно нормирање колективне тужбе уз отклањање разлога који су утицали на 
доношење Одлуке Уставног суда I Уз – 51/2012 од 23.05.2013. којом је утврђена 
несагласност ранијих одредби Закона о парничном поступку у делу којим је био 
регулисана заштита колективних права и интереса грађана Србије, а због 
непостојања образложења шта представља колективни интерес. 

4. Да се формирају радне групе са задатком да анализирају и предложе решења 
нових прописа (Закона о адвокатури и Статута Адвокатске коморе Србије), а 
посебно радна група која би образложила разлоге и начине утврђивања numerus 
clausus приликом уписа у именик адвоката Адвокатске коморе Србије и 
адвокатских комора у њеном саставу.  

5. Да се сачини Правилник о уређењу и садржини интернет странице адвоката, 
заједничких адвокатских канцеларија и адвокатских ортачких друштава у циљу 
усклађивања са прописима о адвокатури (Закон о адвокатури, Кодекс 
професионалне етике адвоката). 

6. Упутити позиве адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије да 
доставе предлоге чланова Радних група које ће се бавити питањима из тачке 4. и 5. 
ове одлуке. 

 

                                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                           АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

Јасмина Милутиновић, адвокат  
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