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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: 252/2022 
Датум: 09.03.2022. 
 
 
 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 05.03.2022. 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 
Поводом информације о конференцији која је одржана 03.03.2022. са темом: „Зашто 
привреда треба да се одлучује за медијацију“ и којој је присуствовала г-ђа Маја Поповић, 
министар правде, упутити допис министру правде ради указивања: 

- Да медијатор није, нити може бити правосудна професија, а са разлогом што према 
одредби члана 33. Закона о посредовању у решавању спорова - "Службени гласник 
РС", број 55 од 23. маја 2014. посредовањем у решавању спорова може да се бави 
сваки пословно способан држављанин РС који је завршио основну обуку за 
посредника, са високом стручном спремом, који није осуђиван на безусловну казну 
затвора за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова, има 
дозволу за посредовање и уписано је у регистар посредника који води 
Министарство правде; 

- Да назив организатора конференције Комора медијатора  Србије ствара утисак у 
јавности да се ради о посебној професији, да чланство у тој комори представља 
обавезан начин организовања посредника - медијатора, иако је реч о удружењу 
грађана чији је оснивач физичко лице, и да је чланство у Комори медијатора услов 
да се неко бави посредовањем – медијацијом; 

- Да је одредбом члана 3. Закона о адвокатури – „Службени гласник РС“ 31/2011, 
24/2012 - ОУС прописано да пружање правне помоћи коју пружа адвокатура 
као независна и самостална служба пружања правне помоћи  између осталог 
обухвата посредовање у циљу закључења правног посла или мирног решавања 
спорова и спорних односа; 

- Да Министарство правде у вршењу послова који су везани за вођење регистра 
посредника мора да има у виду да медијатор не заснива радни однос ради 
обављања послова посредника у решавању спорова, нити се уписује у регистар 
предузетника (регистар посредника који води Министарство правде није регистар 
предузетника); 

- Да би увођењем регистра посредника који би представљали посебну професију, а 
што није предвиђено законом, адвокатима који би били уписани у тај регистар 
престало право на бављење адвокатуром. 

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                          Јасмина Милутиновић, адвокат 
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