AДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ1
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија,
Телефони: +381 11 32-39-072 Fax: +381 11 32-32-203
e-mail: a.k.srbije@gmail.com

ДОПУНА ПРВОГ ИЗВЕШТАЈА
О РАДУ
УПРАВНОГ ОДБОРА, АДВОКАТСКЕ
АКАДЕМИЈЕ АК СРБИЈЕ2

ЗА ПЕРИОД ОД 01.02.2022.ДО 31.08.2022.

Београд,
Август, 2022.
За назив „Адвокатска комора Србије“ користиће се скраћеница АКС, а за називе адвокатских комора у саставу АКС
„АК и почетно слово имена коморе“, за „Управни одбор Адвокатске коморе Србије“ користиће се скраћеница „УО
АКС“, за „Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије“ користиће се скраћеница „НО АКС“
2 Допуну Извештаја о раду за период од 01.02.2022. до 31.08.2022. УО АКС је усвојио на седници одржаној 09.09.2022.
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1.

Увод

Први извештај о раду за период од 25.09.2021. до 31.01.2022. Управни одбор Адвокатске
коморе Србије је усвојио на 18. редовној седници одржаној 05.03.2022.
Допуном Првог извештаја о раду обухваћен је период од 01.02.2022. закључно са
31.08.2022. и у њему су приказане активности Управног одбора, Адвокатске академије и
СаветаАдвокатске коморе Србије које су спроведене у овом периоду.
****

2. Рад Управног одбора АК Србије
У периоду од 1.02.2022.године до дана сачињавања овог извештаја, Управни одбор је
одржао је 7 седница, од тога три редовне и четири седнице са електронским изјашњавањем.
У овом периоду су разматрана следећа питања и УО АКС је:
-у 8 предмета УО АКС одлучивао као другостепени орган, у 7 предмета донео одлуке
по жалбама и то у 2 предмета су жалбе усвојене и враћене првостепеном органу на поновни
поступак, у 4 предмета су жалбе одбијене, у 1 предмету је жалба одбачена због
неблаговремености, а у 1 предмету одлука по жалби није донета због недовољног броја гласова
у смислу члана 137. Закона о општем управном поступку.
- у 2 предмета у којима је изјављена је жалба због „ћутања управе“ АКБ и недоношења
одлуке о захтевима за упис у именик адвокатских приправника у Законом прописаном року,
УО АКС је затражио изјашњење од првостепеног органа УО АКБ и разлозима због који није
одлучено у прописаном року и затражио списе првостепеног поступка у складу са одредбом
члана 173. ЗУП – а.
- у 1 предмету УО АКС одбио предлог за понављање управног поступка и закључење
управног уговора.
- УО АКС донео 8 решења о упису у именик адвокатских ортачких друштава и то: 1
решење о упису новоформираног адвокатског ортачког друштва, 2 решења о упису промене
седишта, 2 решења о упису промене приступања/иступања члана друштва, 1 решење промене
заступника друштва, 1 решење о упису промене назива и 1 решење о престанку рада
адвокатског ортачког друштва и покретање поступка редовне ликвидације.
- УО АКС је на 24.електронској седници донео одлуку да се Влади Републике Србије и
Министарству финансија упути захтев за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и
елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
(„Сл.гласник РС“ број 94/2019, 96/2019 – испр. и 156/2020).
Овим захтевом Адвокатска комора Србије тражи измену одредбе чл.6.ст.1. наведене
Уредбе, тако да гласи:
„У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени
износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претодну годину,
примењиваће се повећање од 10% годишње.“
Наиме, из постојећег става 1.чл.6. Уредбе, тражимо да се бришу речи „закључно са
2022.годину“, тако да би након измене Уредбе, повећање и за 2023.годину и све следеће године
било максимално 10% у односу на претходну годину, а након што је АКС извршила анализу
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примене Уредбе почев од 1.01.2023.године, тако што је прво прибавила податке за све адвокате
који порез плаћају паушално од Пореске управе, те утврдила да уколико се Уредба не измени
на начин који тражимо, сви адвокати који немају умањења за године старости или године од
почетка обављања делатности, ће имати обавезу плаћања пореза и доприноса са драстичним
увећањем, а што би значило да ће преко 80% адвоката у Београду и Новом Саду имати
драстично увећање пореске обавезе. И ако је у Уредби било предвиђено да ће се почев од
1.01.2023.године паушални порез ускладити са новим начином обрачуна, тадашње пројекције
су биле доста ниже, и садашња пројекција из анализе показује да су пројктоване обавезе у
2023.години веће за 50% у односу на износ који је пројктован 2019.године, а из разлога раста
просечних зарада који је периоду од 2018-2022. години износио 54,21% на територији
Републике Србије, што се није могло предвидети. Сада, тек нешто више од 3% адвоката плаћа
највише износе пореских обавеза по градовима.
Овај захтев за измену Уредбе упућен је Влади и Министарству финансија дана
11.08.2022.године, са захтевом да се што пре одржи састанак на коме би присуствовали
представници Владе, Министарства финансија и АКС.
-усвојио годишњи извештај о финансијском пословању АКС за период од
1.01.2021.године до 31.12.2021.године
-усвојио предлог финансијског плана за 2022.годину
-усвојио извештај о раду председника АКС, УО АКС, Адвокатске академије, Савета АКС
-усвојио извештај о раду Адвокатске академије АКС са предлогом финансијског плана
за 2022.годину за рад Адвокатске академије
-усвојио извештај о раду Уређивачког одбора часописа „Бранич“
-усвојио извештај чланова Радне групе за припрему предлога за измене и допуне Закона
о поступку уписа у катастар непокретности и водова
-донео одлуку о упућивању дописа Врховном касационом суду ради ургирања за
сазивање Опште седнице ВКС из свих разлога који су наведени у Иницијативи АКС од
23.11.2021.године, захтева АКС од 18.10.2021.године за давање додатног образложења правног
става ВКС од 22.05.2018.године, 16.03.2021.године и 16.09.2021.године
-прихваћен предлог Удружења за право енергетике Србије за потписивање
Меморандума о сарадњи и организовање предавања адвокатима из права енергетике од стране
представника УПЕС-а, а у складу са потребама АКС
-донео одлуку да се покрену судски поступци против свих удружења грађана која
пружају правну помоћ грађанима која су повезана са адвокатима тако што посредују између
адвоката и странака и учествују у недопуштеном стицању клијената
-донео одлуку да се радној групи за израду нацрта Закона о изменама и допунама Закона
о парничном поступку упути предлог за нормирање колективне тужбе
-донео одлуку да се формирају радне групе за прописе у адвокатури, numerus clausus,
Правилник о садржини интернет странице адвоката, заједничких адвокатских канцеларија,
адвокатских ортачких друштава
-донео одлуку о проширењу рада Кол центра АКС за постављање бранилаца по
службеној дужности малолетним лицима у прекршајним поступцима, привремених
заступника у ванпарничним и парничним поступцима, управном поступку, и пореских
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заступника, а након добијања сагласности за проширење рада кол центра, приступити изради
потребних програмских апликација
-донео одлуку о организовању 34.Видовданских сусрета адвоката Србије дана
25.06.2022.године
-донео одлуку да се Министарству финансија упути допис у коме ће се изнети став да
се Закон о електронском фактурисању не односи на адвокате, са иницијативом да се овај закон
измени и у односу на адвокате који су у систему ПДВ-а, а да се у решавање питања примене
овог закона укључи и Министарство правде
-донео одлуку о донацији Правном факултету Универзитета у Београду ради учешћа на
29. међународном такмичењу студената у области арбитражног и међународног права на коме
је тим студената овог факултета освојио друго место за најбољу тужбу у конкуренцији 365
факултета из целог света
„Соко“

-донео одлуку о исплати солидарне помоћи породицама настрадалих рудара у руднику
****

3.
Управни спорови, поступци пред Уставним судом Србије и
судовима опште надлежности и привредним судовима
3.1. Управни спорови
У извештајном периоду покренуто је:
- Почев од 01.02.2022. покренут је 21 управни спорова и сви су поступци у току.

Одговори на тужбе су дати у прописаном року.

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 5 предмета тужбе су одбачене, у 2 предмета су тужбе уважене, и у 1 предмету је донето
решење о одбацивању захтева за одлагање 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.
****

3.2. Поступци пред Уставним судом
3.2.1. Поступци за оцену уставности и законитости
У извештајном периоду АКС је примила на одговор Иницијатива за оцену уставности и
законитости члана 241. Статута АКС Изјашњење је достављено у прописаном року. Поступак
пред Уставним судом је још увек у току.
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Уставни суд је обавестио АКС, као једног од подносилаца иницијативе о покретању
поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 17. став 4 Закона о финансијској
подршци породицама са децом. Поступак пред Уставним судом је још увек у току.
Уставни суд је одбацио иницијативу за оцену уставности и законитости одредбе члана
292. и 297. Статута АКС и члана 6. Правилника АКС о адвокатском испиту.
Уставни суд је одбацио уставне жалбе 3 адвоката које су изјављене против пресуде Випег
суда у Београду у предмету П 683/2012
****

3.3. Поступци пред судовима опште надлежности и привредним
судовима
Пред Првим основним судом у Београду АКС је покренула су 3 поступка за извршење
на основу веродостојне исправе.
Пред Основним судом у Крагујевцу АКС је покренула су 3 поступка за извршење на
основу веродостојне исправе.
Пред Вишим судом у Београду је у току спор по тужби АКС због повреде
дискриминације против АКБ.
у току.

Спорови који су наведени у извештају за период од 25.09.2021. до 31.01.2022. су и даље
****

4. Адвокатски испит
У извештајном периоду периоду од 01.02.2022. до 31.08.2022. одржанa су 18 адвокатска
испита (број испитних дана у току 6 месечних рокова) са укупно 187 кандидата, од тога је 35
кандидата је упућено на накнадно полагање из једне испитне области након чега су положили
адвокатски испит, а 27 кандидата нису положила цео испит, а 5 кандидата нису изашла на
адвокатски испит и тражили су одлагање испита.

5. Адвокатска академија

****

У периоду од 22.03.2022.године до 1.06.2022.године одржан је пролећни семинар-обука
за полагање правосудног испита у 2022.години - 252 учесника-адвокатских приправника на 23
предавања.
У периоду од 19.02.2022.године до 25.06.2022.године одржано је 8 семинара за
заступање малолетника, 218 адвоката учествовало.
ХЕЛП програм Савета Европе одржан тренинг тренера-предавача Адвокатске
академије АКС за обуку-спровођење курсева на даљину на различите теме у вези са људским
правима, а чији је циљ унапређење знања адвоката о основним темама у вези са људским
правима и бољој заштити људских права на националном нивоу, као и унапређење познавања
судске праксе Европског суда за људска права. Едукација је одржана 03.04.06.2022. у Новом
Саду за учеснике: адв. Јасмину Микић, адв. Тијану Костић, адв. Александра Поповића, адв.
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Владимира Маринкова, адв. Мира Оровића, адв.др Небојшу Станковић, адв. др Јовану
Величковић, адв. Ненада Војновића и адв. Петра Учајева.
У четвртом тромесечју биће одржана on line предавања адв. др Небојше Станковића:
„Увод у Европску конвенцију о људским правима и Европски суд за људска права“, адв. Ненада
Војновића: „Етика за судије, тужиоце и адвокате“ и адв. Јасмине Микић „Породично право и
људска права“. О тачним терминима одржавања предавања, начина успостављања електронске
комуникације и другим подацима од значаја за реализацију on line предавања заинтересовни
ће бити обавештени преко сајта Адвокатске академије АКС https://www.aksakademija.edu.rs/ и
сајта Адвокатске коморе Србије https://aks.org.rs/sr_lat/ .
Мандат члановима Програмског савета Адвокатске коморе Србије је истекао и упућен
је позив свим адвокатским коморама у саставу АКС да доставе предлоге чланова Програмског
савета за наредни период.
****

6. Кол центри АКС
6.1. за одбране по службеној дужности
Преко Кол центра АКС за одбране по службеној дужности у периоду од 18.01.2019. до
12.08.2022. постављено је 47.820 адвоката за браниоце по службеној дужности пунолетним
лицима, 13.886. адвоката за браниоце по службеној дужности малолетним лицима. Укупан број
адвоката на листи бранилаца по службеној дужности пунолетним лицима на територији РС је
9.222, а на листи бранилаца по службеној дужности малолетним лицима на територији РС је
6.553.
УО АКС је разматрао и инцијативу за унапређење рада Кол центра и могућности за
уштеде и донета је одлука да се извештаји о раду Кол центара достављају УО АКС на месечном
нивоу, да се прошири рад кол центара на сва друга постављења адвоката: бранилаца по
службеној дужности малолетним лицима у прекршајном поступку, привременим
заступницима у парничном, ванпрарничном, извршном, управном, пореском и царинском
поступку.
Након сагледавања месечних извештаја о раду Кол центра прихваћена је понуда Contact
Service и смањен број извршилаца у току 24 часовног рада почев од 01.05.2022. што је омогућило
уштеду од 1995 Еур месечно.
УО АКС је донео одлуку и да се формира Комисија која ће припремити пројектни
задатака и прикупити понуде за рад кол центара у наредном периоду, али комисија још увек
није формирана зато што су само 2 коморе (АКВ и АКЧ) доставили предлоге чланова Комисије,
с тим да је АКЗ обавестила АКС да нема предлог.
****

6.2. 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 4.237 адвоката. Листе адвоката су
утврђене према територијалној надлежности основних судова у РС.
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
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почетка рада Кол центра 14.09.2020. до 12.08.2022. постављено је 1.848 адвоката за пружаоце
бесплатне правне помоћи.
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.) о
чему је детаљније дат извештај у оквиру извештаја о раду председника АКС.
****

7.

Часопис „Бранич“

У периоду од 01.02.2022. до 31.08.2022. објављен 1 број часописа „Бранич“ 1/2022 и
дистрибуиран је током јула 2022.
С обзиром да је истекао мандат главном и одговорном уреднику и уредништву
часописа, објављен је јавни конкурс за избор главног и одговорног уредника и упућен позив
свим адвокатским коморама у саставу да доставе предлоге за чланове уређивачког одбора.
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Јасмина Милутиновић, адвокат
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