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На основу Устава Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006), 
посебно на основу његових чланова 2, 3, 4, 18, 21, 24, 27, 36, 46, 51, 54, 
55, 56, 60, 61, 67, 84, 90, 107, 167, 168, 169, 194 и 195, МИ адвокати и 
грађани Републике Србије, осетивши потребу да устанемо у заштиту 
правног поретка, права и слобода грађана, правосудног система, као и 
положаја Адвокатуре, овим истичемо ; 
 

П Р О Г Л А С 
 
Полазећи од начела самосталности, независности и јавног значаја 
адвокатуре, узмајући у обзир обавезу адвокатских комора да штите 
права и интересе адвоката и адвокатских приправника и старају се о 
побољшању положаја адвоката, налазећи да је адвокатура слободна 
професија у оквиру јавног поретка и да је адвокат осим да заступа 
подједнако дужан да својим професионалним и другим јавним 
деловањем доприноси владавини права, законитости и правичности, 
неспремни да прихватимо урушавање правног поретка, смањење 
процесних и материјалних права грађана, континуирано одузимање 
надлежности и тржишта правне помоћи адвокатима, тенденцију да се 
ефикасно правно средство суспендује наметнутим покушајима мирења 
(обавезна медијација), те укидање другостепеног поступка и ефикасног 
правног средства (приговор или жалба) у појединим законским 
решењима, у жељи да Адвокатура своје унутрашња спорна питања 
расправи одвојено од важнијег питања и дужности заштите и 
побољшања правног поретка, да престане бити неравноправан и 
игнорисан партнер било коме ко се лажно представља искреним 
партнером, све то у интересу грађана и адвоката, МИ доле потписани и 
овом акту придружени адвокати тражимо да се ; 
 
I) АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ И МАТИЧНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 

ОДМАХ ОПРЕДЕЛЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА, 
ЗАШТИТУ ПРАВА ГРАЂАНА И ПОЛОЖАЈА АДВОКАТУРЕ, ТЕ ДА СЕ 
ИЗЈАСНЕ ПРЕКО СВОЈИХ ОРГАНА ДА ЛИ ПОДРЖАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ ; 

 
     ЗАХТЕВЕ  АДВОКАТА  ПРЕМА  НАДЛЕЖНИМА  У  РС 

 
1. АДВОКАТСКО ПУНОМОЋЈЕ – Адвокати захтевају укидање обавезне 

овере и развоја праксе обавезне овере адвокатског пуномоћја и тамо 
где обавезност није прописана. Самосталност и независност 
адвокатуре подразумева поуздање у адвоката као пружаоца правне 
помоћи и његов печат на пуномоћју, па тиме сматрамо да нема 
потребе да будемо обавезани да код јавних бележника своја 
пуномоћја оверавамо. Оверавање се почело захтевати од разних 
органа, а кулминира тиме да и нпр. банке траже оверено пуномоћје у 
коресподенцији и одбијају комуникацију са адвокатима до доставе 
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овереног пуномоћја. Ово је атак на Адвокатуру и њена стечена 
права, јер никада се није тражило да адвокатска пуномоћја буду на 
овакав начин оверавана. Тиме се Адвокатура понижава и отежава се 
пружање правне помоћи и адвокатури и грађанима, који тиме имају 
додатне обавезе и расходе. 
 

2. Закон о адвокатури ( ЗОА ) је наш „лекс специјалис“ и на њему АКС 
мора континуирано радити и захтевати норме које иду у корист 
адвокатури и њеном Уставном положају. Потребне су измене ЗОА у 
правцу да се предвиди сопствено осигуравајуће друштво АКС (које 
није комерцијално, већ струковно) које би вршило сврху осигурања 
адвоката од професионалне одговорности и чиме би се годишње за 
унапређење адвокатуре акумулирала знатна средства, као и измена 
титулара за одлучивање о изменама АТ, јер нема самосталности и 
независности уколико АКС не доноси ту одлуку. Стални надзор над 
нормама овог закона је круцијалан за „уставни положај“ адвокатуре. 
 

3. АДВОКАТСКА ТАРИФА и ТАРИФА ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ 
ПОМОЋ – Адвокатска тарифа се у РС примењује селективно од 
органа поступка, па се многе радње не прихватају и подводе у једну 
па се тако оштећују адвокати. Адвокати инсистирају на доследној 
примени АТ, њених тумачења које је издала АКС, ставова исказаних 
у одлукама ВКС и законито поступање у поступцима ради заштите 
због неправилног и  незаконитог поступања државних органа. 
Адвокатура је показала спремност и већ деценијама омогућава 
дисконт држави у висини од 50% умањења за одбране по службеној 
дужности, и тиме смањује расходе и држави и грађанима итд. 
Међутим, тарифа која се планира за БПП је далеко неповољнија и 
довешће до неквалитетне правне помоћи за грађане из разлога што 
ће мањи број адвоката бити мотивисан да пружа БПП, а ако се то 
деси исту ће преузети други актери који нису довољно оспособљени 
и стручни, јер нико није боље од адвокатуре оспособљен за пружање 
правне помоћи, па ће тако и грађани добити неквалитетну заштиту 
својих права и то се не сме толерисати и опстати. Тражимо да 
тарифа за БПП буде 50% од АТ, као и код одбрана по сл. дужности. 
Посебно је питање измене ЗОА у погледу титулара права на 
доношење тарифе, јер уколико то није АКС, онда се атакује на 
самосталност и независност Адвокатуре (Устав РС, чл. 67). 

 
4. УВОЂЕЊЕ АДВОКАТУРЕ У СИСТЕМ ОВЕРЕ У РС (систем адвокат и 

нотар) – Адвокати траже да се у интересу грађана омогући и 
адвокатима да суделују у систему овера, обзиром да адвокатске 
канцеларије постоје широм државе, тако што ће моћи да оверавају 
потписе и преписе, па на тај начин да грађанима овере буду 
приступачније, доступне у  свакој адвокатској канцеларији (код 
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адвоката који желе тиме да се баве) и доступне и након радног 
времена Јавних бележника јер се оно поклапа са уобичајеним 
радним временом грађана (од 09 до 17 часова). У свим деловима 
Србије постоје адвокатске канцеларије (инфраструктура), а ЈБ нема 
у свим местима и грађани често прелазе десетине километара да би 
оверили потпис или препис, при чему су опет онемогућени да 
једноставно и без компликација изврше оверу уколико немају 
заказан термин или уколико стижу у време када испред њих многи 
други грађани чекају итд. Дакле, адвокати не траже све надлежности 
ЈБ, већ само оне које ће олакшати грађанима функционисање, 
смањити гужве, чекање на термине овера и трајање овера код ЈБ. 
При томе ће омогућити грађанима да код адвоката, који би имао 
слободно и клизно радно време за овере, закажу оверу потписа или 
преписа и изван радног времена ЈБ или чак викендом итд. Тиме би 
се избегле ситуације да грађани пропусте део летовања због 
немогућности овере сагласности за путовање деце, да чекају по 
неколико дана оверу копије докумената или да на безброј других 
начина немају систем који је ефикасан и доступан.  
 

5. ПУНО РАДНО ВРЕМЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРИСТУП АДВОКАТА 
БАЗАМА ПОДАТАКА и ПОШТОВАЊЕ АДВОКАТУРЕ 
(ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА) И ЈЕДНАК ПРИСТУП СУДУ – 
Адвокатима се учестало у судовима и другим органима дешава да 
постоје временска ограничења и распоред дана у недељи, кратак 
период у току дана, па и кумулативно један дан недељно и само 
неколико сати за добијање потребних информација око статуса 
предмета, за разгледање списа или копирање дела списа итд. На 
овај начин, понижава се и адвокатура и грађанин кога адвокат не 
може брзо и ефективно заштитити уколико претходно мора да изгуби 
неколико дана или недеља да би упознао предмет или сазнао неки 
битан податак, уместо само једног сата? Адвокат који има пуномоћје 
у предмету и које је пуномоћје предато надлежном органу, треба да 
има омогућен приступ у базу података тог органа (преко меила и 
шифре које би дужио) и да може разгледати комплетне списе преко 
интернета (скенирани предмети), да може сазнати све релевантне 
податке и да тако може брже и ефикасније пружати правну помоћ. 
На овај начин, дозвољавањем приступа базама података, олакшаће 
се и грађанима и адвокатима и запосленима у органима који ће моћи 
да раде нешто корисније, уместо да они дају информације, копирају 
делове списа или надгледају разгледање списа. Дакле, корисно је и 
нужно што пре обезбедити електронски приступ свим базама 
података у којима је адвокат опуномоћен, а ефикасна комуникација 
меилом између адвоката и органа поступка је нужна.  
ДОСТАВЉАЊЕ писмена адвокатима је неодрживо, јер је уведен 
такав систем да адвокат може врло лако пропустити неку процесну 
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радњу јер је битно писмено прибијено уз врата или остављено у 
поштанско сандуче, те се тиме девастира „лично уручење“ које је 
гаранција права клијента. Осим тога, систем предвиђа и остављање 
обавештења по којима адвокат мора да приступи у орган (и често по 
доласку не затекне писмено јер је исто поново послато или се није 
још вратило). Адвокати траже да се врати стари систем доставе и 
могућност да писмена подижу у пошти у року од пет радних дана од 
приспећа. Тај стари деценијски систем је функционисао и има га и 
даље и носи ознаку „С0“ и врло је једноставно укинути остале (С3, 
С5 итд.).  Такође, адвокат је пуномоћник и бранилац странке у 
поступку, па пошто су странке равноправне треба у судницу да улази 
истовремено са јавним тужиоцем и да тиме и фактички и визуелно 
буде демонстрирана једнакост. 
 

6. ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРОПИСА И СПРЕЧАВАЊЕ ДОНОШЕЊА 
НОВИХ ЗАКОНСКИХ РЕШЕЊА која грађанима умањују ниво 
стечених права, суспендују Уставом гарантовано право на ефикасно 
правно средство (Закон о посредовању у решавању спорова – 
никако са обавезном медијацијом) и другостепени поступак 
(приговор или жалба - ЗИО), те укупно стварање мреже прописа 
којима се положај грађана и других субјеката правног поретка чини 
лошијим и подложнијим самовољи органа поступка било да је то суд, 
МУП, тужилаштво, извршитељ или било који други титулар 
одређених права ка грађанима. Ова тачка је комплексна и 
самостално би захтевала елаборат од неколико страна. Закон о 
лобирању (Сл. гласник РС - 87/2018, примењује се од 14.08.2019. 
године)  дозвољава АКС као нерегистрованом овлашћеном лобисти 
– да буде иницијатор доношења и измене прописа по оним 
питањима и оним захтевима када доношење одређеног општег 
правног акта јесте легитимни интерес његових чланова. Зато 
тражимо да АКС буде иницијатор измена и доношења квалитетних 
системских закона, који ће ојачати и положај адвокатуре у правцу да 
ефективније штити права и слободе грађана. Посебно је битно 
грађане заштитити од штете коју им чине НАДРИПИСАРИ, а којих је 
сваким даном све више (агенције за уговоре, форме доо, копирнице 
и ЈБ форсирају обрасце уговора и израђују их) и то се може изменом 
КЗ и кривичног дела надриписарство. Са наведеног, тражимо измене 
у ЗОА, КЗ, ЗКП, ЗИО, ЗЈБ, ЗПП, ЗОП и о томе су сви већ упућени, а 
биће достављени и конкретни предлози измена и решења за 
предметне законе. 

 
7. ПОРЕСКИ СТАТУС АДВОКАТА је угрожен јер значајно се смањио 

обим пружања правне помоћи коју пружају адвокати и пребачен је на 
друге правосудне професије, а пореска задужења адвокатима су 
остала иста, па се сада неко повећање сматра оправданим и 
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најављују се таква решења? МИ сматрамо да нема оправдања за 
повећања због наведеног смањеног обима посла и рапидног 
повећања броја адвоката у последњих неколико година, а посебно 
обзиром да је адвокатура узела активно учешће у пружању БПП и 
тиме омогућила значајан дисконт цена за адвокатску правну помоћ у 
процесу пружања бесплатне правне помоћи. 

 
 
II)      ЗАХТЕВИ  АДВОКАТА  ПРЕМА  АКС  И  МАТИЧНИМ  АК   
 
Ови захтеви се односе на унутрашње проблеме и стање у АКС и 
матичним АК, а обзиром да се деценијским неангажовањем, или 
недовољним и неделотворним ангажовањем представнника Адвокатуре, 
десило да буде усвојено низ закона који, без икакве друштвене нужности 
и оправдања, сужавају поље рада адвоката и иначе тежак материјални 
положај додатно отежавају.  
 
Неинформисање адвоката о раду органа  комора, игнорисање захтева за 
објављивањем записника и извештаја, непостојање предлаганог сајта 
АКС (који би имао затворене групе са шифрама за приступ за интерну 
расправу тема од значаја, као и за гласање адвоката по битним темама) 
је довело до нужности да адвокати комуницирају на друштвеним 
мрежама и да делове аката (одлуке, записници, извештаји) сазнају на 
овим мрежама, скоро као да смо тајно друштво и да немамо право знати 
шта неко, у наше име и за наш рачун, говори, одлучује и на који начин 
нас представља. 
 
Одсуство очекиваних одлука и доношење одлука које су неочекиване и 
сматрамо штетне јесте посебно индикативно, не доприноси подизању 
угледа адвокатуре и нужном увећању ауторитета професије, већ води у 
даљи регрес и компромитацију. 
 
МИ сматрамо да треба преиспитати и тзв. „Партнерство са државом“, јер 
партнер је онај ко је равноправан и ко је уважаван од супротне стране, а 
не онај који је шиканиран, нема утицаја на коначну одлуку и трпи атаке на 
статус и способност пружања правне помоћи и механизме заштите 
грађана скоро сваким новим законом итд. 
 
МИ желимо да АКС и матичне АК узму активну улогу у заштити права и 
положаја грађана и адвоката у правосудном систему, те да се почне 
користити могућност да по олакшаном поступку АКС учествује у 
креирању прописа.  
 
Закон о лобирању (Сл. гласник РС - 87/2018, примењује се од 14.08.2019. 
године)  дозвољава АКС као нерегистрованом овлашћеном лобисти – да 
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буде иницијатор доношења и измене прописа по оним питањима и оним 
захтевима када доношење одређеног општег правног акта јесте 
легитимни интерес његових чланова. Зато и на тај начин, али и 
укључивањем у процес доношења закона на друге начине, тражимо да 
АКС буде иницијатор измена и доношења квалитетних системских 
закона, који ће ојачати и положај адвокатуре у правцу да ефективније 
штити права и слободе грађана. 
 
Са свега наведеног, МИ тражимо да АКС и матичне АК :  
 
1) Објаве и учине доступним за адвокатуру све своје акте - записнике, 

одлуке и извештаје радних тела, те да наставе објаве и информисање 
адвоката и у будућности. 
 

2) Поднесу адвокатима извештаје о свом раду и организују ванредне 
седнице Скупштина АК, као и да се организује КОНГРЕС АКС на коме 
би се расправила сва ургентна питања и заузели ставови. 

 
3) Да се изјасне да ли се придружују овде изнетим захтевима адвоката 

усмереним ка надлежним органима или им опонирају, а како би 
адвокати окупљени око овог ПРОГЛАСА и ЗАХТЕВА усмерили своје 
даље активности. 

 
Србија, дана 14.10.2019. године 

 
 
Овај текст ПРОГЛАСА и ЗАХТЕВА у целости подржавам и својеручно 
потписујем и оверавам својим адвокатским печатом или му се 
придружујем преко е-меила : advokaturasrbije@gmail.com  
 
 
 

*** 
 

АДВОКАТИ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ПОДРЖЕ ОВАЈ АКТ  
МОГУ ТО УЧИНИТИ ПРЕКО 

 
О Б Р А С Ц А     И З Ј А В Е 

 
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СЛЕДЕЋОЈ – ПОСЛЕДЊОЈ СТРАНИ И ТО ТАКО ШТО 
ЋЕ ОДШТАМПАТИ САМО ТУ ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ (СТРАНА БР. 7 ОВОГ 

ФАЈЛА) И ПОСТУПИТИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА КОЈЕ СУ НА ЊОЈ И ДАТЕ. 
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Поштоване колегинице и колеге, изјаву о придруживању прогласу и захтевима 
након што је (самостално или заједно са више адвоката) потпишете и оверите 
адвокатским печатом, МОЖЕТЕ ДОСТАВИТИ обичном пошиљком на адресу : 
адв. СИМИЋ ЖЕЉКО, 11000 Београд, ул. Кнегиње Зорке бр. 94   или   ИСТУ 

МОЖЕТЕ СКЕНИРАТИ  и  послати  на  меил :   advokaturasrbije@gmail.com 
 
 

*** 

 
ИЗЈАВА  О  ПРИДРУЖИВАЊУ 

ПРОГЛАСУ  И  ЗАХТЕВИМА  АДВОКАТА 
 
 
Овим изјављујем да сам детаљно упознат са текстом ПРОГЛАСА и 
ЗАХТЕВА АДВОКАТА од дана 14.10.2019. године, као и да изнете 
захтеве у целости подржавам и зато својеручно потписујем и оверавам 
адвокатским печатом ову изјаву и придружујем се захтевима : 
 
 

АДВОКАТИ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
 
 

_________________________             _________________________ 
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