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Поштована г-ђо Кубуровић, 
 
 
Поводом Предлога Стратегије развоја правосуђа за период 2019 - 2024, Адвокатска 
коморе Србије у остављеном року доставља следеће примедбе и коментаре на текст који 
је објављен на интернет страници Министарства правде. С обзиром да је Предлогом 
Стратегије развоја правосуђа за период 2019 – 2024 предвиђено да ће се мере из Статегије 
реализовати кроз спровођење активности из ревидираног Акционог плана за Поглавље 
23, а којим су одређени и носиоци за спровођење активности, као и рокови за средства за 
спровођење, Адвокатска комора Србије остаје у свему при примедбама на ревидирани 
Акциони план за Поглавље 23 и доставља примедбе и коментаре на Предлог Стратегије 
развоја правосуђа за период 2019 - 2024: 
 
I – ОПШТЕ ПРИМЕДБЕ 
 

Адвокатура није поменута у Националној стратегији реформе правосуђа за 
наредни период од 2019 – 2024 ниједном.  

 
У односу на претходни текст Акционог плана за реализацију Националне стратегије 
реформе правосуђа када је адвокатура била поменута у смислу реметилачког фактора 
који може да доведе до блокаде правосуђа, начињен је додатни корак у погрешном 
правцу. 

У поменутом Предлогу адвокатура није наведена као правосудна професија: 

- иако је Уставом Републике Србије у члану 67 прописано да адвокатура 
пружа грађанима правну помоћ 

- иако је у члану 9 Закона о министарствима – „Службени гласник РС“ 
44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 62/2017прописано да „Министарство 
правде обавља послове државне управе који се односе на: (између осталог) 
... адвокатуру и друге правосудне професије...“ 
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- адвокатура је професија од јавног значаја и искључиво је надлежна за 
пружање правне помоћи што је последица чињенице да је једино 
адвокатура и у оквиру ње, адвокат као појединац, једини стварно 
самосталан и независни субјект који грађанину може гарантовати да ће 
стручну помоћ пружати стручно, савесно и одговорно штитећи само и 
искључиво његова права и интересе како од других грађана и правних 
лица, тако и од саме државе, што је и ratio legis  прописивања одредбе 
члана 67 у Уставу РС и дефинисиање правног положаја адвокатуре, као и 
међународних конвенција које је ратификовала Република Србија, а које 
гарантују грађанима право на правну помоћ независног правног 
стурчњака – а то је једино адвокат. 

Посебно је спорно што се у Предлогу Националне стратегије реформе правосуђа за период 
2019 – 2024 као нова правосудна професија наводи „медијатор“ иако ни у једном пропису 
није предвиђено да је медијатор професија, а поготово не да је правосудна професија. 
Према важећем Закону о посредовању у решавању спорова – „Службени гласник РС“ 
55/2014 посредник – медијатор може бити  физичко лице које је испуњава следеће 
услове: да је пословно способно, да је држављанин РС, да је завршило основну обуку за 
посредника, да има високу стручну спрему, да није осуђивано на безусловну казну 
затвоа за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова посредовања, да 
је уписано у Регистар посредника. У међународном посредовању у прекограничним 
споровима посредник – медијатор може бити и страни држављанин под условом да је 
овлашћен да се бави посредовањем у другој држави, под условом узајамности.  

Овде посебно указујемо да медијатор према важећем Закону о посредовању у решавању 
спорова не мора да има правно образовање.  

Значи адвокатура као најстарија професионална делатност пружања правне помоћи 
грађанима није правосудна професија у Предлогу Националне стратегије реформа 
правосуђа за период од 2019 – 2024  године, нити Министарство правде сматра да 
адвокатура као самостална и независна служба правне помоћи има било какав значај и 
утицај на реформске процесе у правосуђу РС. 

 
I.1.    Почев од усвајања прве Националне стратегије реформе правосуђа за период 2006 – 

2011 до данас када се предлаже Стратегија реформе правосуђа за период 2019 - 
2024 Адвокатска комора Србије константно истиче примедбу што у приступним 
преговорима није сврстана у Поглавље 23 – правосуђе и основна права, већ у 
Поглавље 3 – услуге.   

            Подсећамо да је одредбом члана 67 Устава РС у поглављу „Људска права и слободе“ 
грађанима Србије гарантовано право на правну помоћ коју пружају адвокатура, као 
самостална и независна служба и службе правне помоћи у јединицама локалне 
самоуправе. 

            Подсећамо да је Универзалном декларацијом УН о људским правима и Европском 
конвенцијом о људским правима које је ратификовала држава Србије свима 
гарантовано право на правну помоћ независног правног стручњака у одбрани 
људских права и интереса. Тај независни правни стручњак јесте адвокат. 

            Имајући у виду уставно-правни положај адвокатуре у Србији и неспорну чињеницу 
да је адвокатура једина самостална и независна служба пружања правне помоћи 
чији је основни задатак заштита и одбрана људских права и слобода грађана и 
њихових интереса, указујемо да је недопустиво да адвокатура и Адвокатска комора 
Србије нису део Предлога  Стратегије развоја правосуђа за период 2019 – 2024 и 
Акционог плана за Поглавље 23 приступних преговора са ЕУ. 

            Наглашавамо да је за адвокатуру Србије неприхватљиво да не учествује у поступку 
хармонизације прописа РС током приступних преговора за област правосуђа и 
људских права и да се њен правни положај, улога и задаци анализирају изван 
Поглавља 23. Адвокатура Србије не прихвата да се о правној помоћи и нормативном 



 3 

уређењу адвокатуре расправља у Поглављу 3 – Услугама, јер правна помоћ није и не 
може бити услуга на тржишту. 

 Правна помоћ није комерцијална  услуга – привредна делатност која се под општим 
условима пружа на тржишту уз слободу тржишног пословања, а ово због тога што је 
правна помоћ људско право гарантовано Уставом и његово остваривање гарантује 
држава која је законом ограничила слободу конкуренције у домену правне помоћи 
прописивањем услова за бављење адвокатуром, дозвољене правне форме у којима 
се она може обављати, забраном постојања друге самосталне делатности или 
чланства у органима управљања другог правног лица. Све напред наведено чини 
правну помоћ коју адвокатура пружа специфичном самосталном делатношћу, а 
правна помоћ која се пружа дефинисина јепосебним законом и подзаконским 
прописаим и пружа се од стране ограниченог и тачно дефинисаног броја пружалаца 
који морају да испуне унапред тачно прописане услове у погледу стручних 
квалификација и достојности за бављење овом професионалном делатности.  

Посебно указујемо да Општом директивом о услугама – Директава 2006/123/ЕЗ од 
12.12.2006. о услугама на унутрашњем тржишту; Директивом Савета Европске уније  
од 22.03.1977. о омогућавању адвокатима ефективне слободе пружања услуга 
(77/249/ЕЕС), Директивом Европског парламента и Савета Европске уније 98/5/ЕЦ 
од 16.02.1998. за олакшавање трајног бављења адвокатуром у државама чланицама 
у којима  није стечено адвокатско звање, Директивом 2005/36/ЕЗ Европског 
парламента и Савета од 07.09.2005. о признању стручних квалификација; 
Препоруком Европске комисије REC (2013) 8179/2 о праву на правну помоћ 
окривљених у кривичном поступку се не задире у правни положај и статуса 
адвокатуре у националним оквирима, па и после придруживања ЕУ, адвокатура 
може остати служба правне помоћи, што и јесте по Уставу РС. Са свих ових разлога 
адвокатура, као служба пружања правне помоћи, адвокатура у приступним 
преговорима Републике Србије са ЕУ мора бити сврстана у Поглавље 23 – правосуђе 
и основна права, а не у Поглавље 3 – услуге. 

             Указујемо да су све државе региона у приступним преговорима са ЕУ, прописе о 
адвокатури усаглашавали у оквиру Поглавља за област правосуђа и људских права, 
због чега разврставање адвокатуре у приступним преговорима РС у Поглавље 3 – 
Услуге представља недопустив експеримент који је у супротности са положајем и 
интересима грађана на стручно, ефикасно и независно правосуђе. 

            Овим решењем, Министарство правде осим што крши Устав РС,  крши и Закон о 
министарствима („Службени гласник РС“ 44/2014, 14/205, 54/2015, 96/2015, 
62/2015) тако што адвокатуру сврставањем у Поглавље 3 – Услуге,  измешта из 
своје надлежности у надлежност Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација. 

            Без учешћа адвокатуре у Предлогу Стратегије развоја правосуђа за период 2019 – 
2024 и Акционом плану за Поглавље 23, исти не могу бити реализовани у интересу 
грађана Србије, јер без учешћа адвокатуре у реформским процесима нема ни 
независног, стручног и ефикасног правосуђа. 

 
I.2.   Предлог за промену Устава РС у области правосуђа усвојен је на седници Владе РС 

која је одржана 29.11.2018. Овим предлогом је требало унапредити независност 
правосуђа и измене Устава у делу који се односи на утицај законодавне и извршне 
власти на процес избора носилаца правосудних функција и изборних чланова 
Високог савета судства и Државног већа тужилаца. 

            Адвокатска комора Србије сматра да искључивање представника адвокатуре из 
састава ВСС и ДВТ представља погрешан корак, снижавање достигнутог нивоа права 
прописаних Уставом РС јер је адвокатура у функционалном смислу део правосуђа, па 
би представник адвокатуре  као самосталне и независне службе пружања правне 
помоћи унапредио квалитет рада и одлука ових тела, уз услов да адвокатура сама 
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одреди свог представника у овим телима. На ово решење је упутила и Венецијанска 
комисија у свом експертском мишљењу.  

            Адвокатска комора Србије и даље предлаже да се у изменама Устава РС у делу који 
се тиче правосуђа унесе одредба која би дефинисала адвокатуру на следећи начин: 
„Адвокатура као  део правосуђа је самостална и независна службе пружања правне 
помоћи која се уређује законом.“ Оваква одредба би потврдила чињеницу да је 
адвокатура у сваком мислу део правосуђа и истакла суштинску разлику између 
адвокатуре и услуга на тржишту, а што би за последицу имало да у приступним 
преговорима буде сврстана у Поглавље 23 где и припада. 

 
Предлог Стратегије развоја правосуђа за период 2019 – 2024 и предвиђене мере за 
спровођење активности за реализацију Стратегије подразумевају само мењање прописа. 
Већина измена норми се коси са правном културом и теоријским поставкама 
континенталног права, због чега их чине неспособним за пуну примену, јер се 
преобраћање ка новом систему не почиње у данима vacatio legis нових прописа. 
Правосудни систем, укључујући и процесно право, налази се одавно у стању перманентне 
реформе. Законодавна реформа не може да претендује на успех, уколико се под реформом 
не подразумева и промена правне кулутуре и теоријских поставки које су чврсто усађене 
у наш правосудни систем. Све док се не деси промена на том плану, било која правосудна 
реформа не може да претендује на значајан успех. 

Неселективно и недоследно преузимање појединих правних института и законодавних 
решења из англосаксонског правног система и њихово преношење у систем 
континенталног права који је преовлађујући у земљама ЕУ и на чијим принципима почива 
целокупан правни систем Републике Србије ствара неусклађеност правних норми што за 
последицу има непостојање правне сигурности и кршење људских права на слободан 
приступ правди, једнакост у поступку и право на правично и фер суђење. 

 
 
II – ПОСЕБНЕ ПРИМЕДБЕ 
 
Посебне примедбе се односе, пре свега, на мере за остваривање посебних циљева 
Стратегије. 
 
II.1.   НЕЗАВИСНОСТ И САМОСТАЛНОСТ ПРАВОСУЂА 
 

У Предлогу Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 – 2024 се 
наводи да би Амандманима на Устав био промењен састав Високог савета судства и 
Државног  већа тужилаца. Представнике судија и тужилаца у савету, односно већу 
бирале би судије, односно тужиоци, а не Народна скупштина као што је сада случај. 
Састав Високог савета судства и Државног већа тужилаца изражавао би и 
легитимистички принцип (један број чланова бирала би Народна скупштина 
квалификованом већином гласова народних посланика) и принцип заступљености 
представника професије (један број чланова бирале би судије и тужиоци). Број 
једних и других чланова савета, односно већа био би изједначен, а систем 
одлучивања такав да се одлука не може донети без одговарајућег облика 
сагласности обе групе чланова. Била би успостављена равнотежа. Ово решење на 
које је Адвокатска комора Србије указивала као погрешно неће имати за последицу 
избор носилаца правосудних функција без политичких утицаја. Измена Устава треба 
да унапреди непристрасност, стручност и одговорност носилаца правосудних 
функција, као и да минимизују политичке утицаје на правосуђе. Треба искључити 
Народну скупштину из процеса избора чланова ВСС и ДВТ, а из чланства у овим 
телима треба искључити представнике законодавне и извршне власти. Већину у 
ВСС и ДВТ требало би да имају представници судијске и тужилачке професије који 
су изабрани од својих колега. Међутим, ако се жели деполитизација рада ВСС и ДВТ 
онда и сви остали чланови ових тела треба да буду представници својих професија, а 
не „истакнути правници“ које бира Народна скупштина по мери носилаца 
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политичке власти. Решењем које је Министарство правде предложило за измену 
Устава у овом делу је резултирало искључивањем представника адвокатуре и 
представника правних факултета из састава ВСС и ДВТ који су досада једини били 
стварно независни/аутономни у свом раду и који су у раду ових тела износили 
критичке ставове. Учешће представника адвокатуре и универзитета у ВСС и ДВТ је 
замењено „истакнутим правницима“ које бира Народна скупштина по мери 
носилаца политичке власти. 

 
II.2.   ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА – СТРУЧНОСТ ПРАВОСУЂА 

 
У Предлогу Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 – 2024 
поново се инсистира, a у циљу даљег подизања квалитета правосудног система и 
јачања стручности и оспособљености носилаца правосудних функција и запослених 
у правосуђу да се успостави механизам уласка у правосуђе заснован на постигнутим 
резултатима,  транспарентност и равноправност приликом уласка у правосуђе, те да 
се настави са успешном реализацијом  програма почетне и сталне обуке коју 
спроводи Правосудна академија као једина тачка уласка у правосудне професије, 
чиме се ограничава приступ правосудним професијама. У том смислу је неопходно 
да се ојача положај и улога Правосудне академије, као механизма уласка у правосуђе 
заснованог на постигнутим резултатима, кроз транспарентан поступак. Правосудна 
академија не би требало да буде обавезан услов за први избор на судијску или 
тужилачку функцију, јер се на тај начин знатно отежава приступ судијским и 
тужилачким функцијама из адвокатуре. Као услов за први избор, правосудна 
академија би ојачала постојеће баријере између правосудних професија и 
погодовала би непотизму и интерном протекционизму у поступку избора носилаца 
правосудних функција. 

 
II.3.   УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ПРАВОСУЂА 
 

Ревидирани Акциони план као мере за побољшање ефикасности препознаје 
активности на подизању стручности носилаца правосудних функција кроз развој 
система квалитета почетне, континуиране и специјализоване обуке, и спровођење 
јединственог програма решавања старих предмета. Као разлог неостваривања 
јединственог програма решавања старих предмета наводи се установљење нове 
мреже судова и протест адвоката, као објективне околности које су онемогућавале 
судове да раде у пуном капацитету. 

Установљена мрежа судова не одговара стварним потребама грађана и нужно је 
након усвајања измена Устава РС и доношења закона у области правосуђа, 
установити другачију мрежу судова која ће имати у виду равномерну оптерећеност 
носилаца правосудних функција, што се може учинити и процесним законима - 
одредбама о месној надлежности судова. 

Неприхватљива је оцена из Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 да један од 
разлога за неостваривање јединственог програма решавања старих предмета 
протест адвоката од 17.09.2014. до 26.01.2015. Чињеница да је протест адвоката 
трајао 4 месеца није од утицаја на решавање предмета који су стари и по више 
десетина година и у којима се рочишта по редовном току ствари и данас заказују 
два пута годишње, иако је протест адвоката окончан пре 4 године, а део судске 
надлежности прешао на јавне бележнике и јавне извршитеље. 

Побољшање ефикасности рада правосуђа може се остварити путем обезбеђивања 
адекватних услова за рад носилаца правосудних функција, запошљавањем 
потребног броја судијских помоћника, одговорношћу носилаца правосудних 
функција и санкционисањем  неодговорних. 
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Намера да се унапреди ефикасност правосуђа увођењем нових правосудних 
професија – јавних бележника и јавних извршитеља и њихово увођење у правосудни 
систем није дало очекиване резултате.  

Успостављање ефикасног и квалитетног јавног бележништва и јавних извршитеља 
које ће бити у стању да смање оптерећење  у судовима се није догодило, јер носиоци 
ових нових правосудних професија нису довољно стручни, нити у оквиру својих 
организација имају функционално професионално тело које надзире и контролише 
њихов рад, установљава професионалне стандарде и спроводи дисциплинске 
поступке када је то потребно. 

Адвокати уочавају свакодневно да јавни бележници и јавни извршитељи у свом 
поступању излазе из оквира својих надлежности прописаних законом на штету 
грађана. И пред измена појединих одредби јавнобележничке тарифе којима су 
накнаде јавних бележника умањене, те накнаде су и даље знатно више у односу на 
период када су те послове грађани обављали пред судовима. Посебан проблем је 
тарифа за рад јавних извршитеља која мора бити измењена, јер јавним 
извршитељима омогућава енормне зараде тарифирањем радњи које су непотребне 
за спровођење извршења или које се непотребно мултиплицирају ради стицања 
права на награду. 

Пре поверавања предмета у рад јавним бележницима по Закону о ванпарничном 
поступку, мора се сачинити свеобухватна анализа како броја предмета, броја јавних 
бележника и њихове стручне оспособљености и очекивани утицај на ефикасност 
правосуђа са становишта грађана. Ефикасност правосуђа не може бити сама себи 
циљ и подразумевати да се ефикасност остварује смањењем броја предмета у 
судовима. Ефикасност се мора анализирати у односу на ефикасност остваривања 
права грађана и да ли имају делотворно правно средство и поступак за остварење и 
заштиту права и интереса. 

**** 

Подстицање употребе алтернативних метода решавања спорова не сме ићи у правцу 
прописивања обавезности у појединим врстама спорова, јер је основно начело 
поступка медијације  добровољност, а не обавезност у било ком облику,  као услов 
за покретање судског поступка. Медијација би морала представљати могућност за 
грађане, али не и њихову обавезу, те постојећа законска решења дају довољно 
могућности грађанима за примену медијације и мирно решавања свих спорова код 
којих постоји могућност за уређење спорних односа без покретања судског спора. 
Увођење првог обавезног састанка са медијатором, као услов за подношење тужбе, 
представљало би ограничење права грађана на приступ суду, продужавало би  
трајање поступка и увећава трошкове поступка. Адвокатура Србије се противи 
могућности стварање нове правосудне професије – медијатора који би као 
предузетници регистровали делатност медијације. Ово би представљало још  један 
атак на адвокатуру као професију, јер се адвокатура, између осталог, бави 
заступањем странака и посредовањем у решавању спорова као својом основном 
делатношћу, а омогућавање лицима која немају правно образовање да се баве 
медијацијом нарушава правну сигурност и није у интересу ни правосуђа ни грађана. 

**** 

Адвокатска комора Србије је сагласна са ставом да је неопходно унапредити 
механизме уједначавања судске праксе проширењем надлежности највишег суда у 
Републици Србији у поступку редовних правних лекова, што подразумева јачање 
капацитета тог суда и подржава измене законодавног оквира у том циљу.  

Разлози за неуједначену судску праксу у Републици Србији су следећи: 

1. Врховни касациони суд нема уопште инстанциону надлежност у одређеним 
стварима. То је само по себи довољно да се закључи да дивергентна судска 
пракса жалбених судова представља системски поремећај који није 



 7 

институцинално решен. Услед недоступности ВКС, Уставни суд је преузео 
његову улогу јер је уставна жалба увек допуштена. 

2. Постоји инстанциона надлежност ВКС, али је пракса жалбених судова 
неуједначена. Због тога је посебна ревизија делотворно правно средство. 

3. Постоји инстанциона надележност ВКС и он је у својој судској пракси или корз 
ставове својих одељења саопштио решења појединих правних питања, али 
поједини жалбени судови суде другачије. 

4. Сама пракса ВКС је неуједначена. Постоје две ситуације: различито пресуђење 
различитих већа (што је системски поремећај) и мењање судске праксе – развој 
права, али је тада потребно да се дају потребни разлози због чега се одступа од 
до тада успостављене праксе. 

Према томе, дивергента судска пракса, као реалан проблем, постоји само када због 
недостсупности ВКС опстају дивергентне одлуке жалбених судова. АКо је ВКС 
доступан, онда се проблем пребацује на њега, те је стога посебна ревизија потребна 
да би највиши суд омогућио уједначавање судске праксе.  

Ради реализације тог циља, Адвокатска комора Србије подржава проширење 
надлежности ВКС у погледу омогућавања улагања редовног правног лека код 
најтежих кривичних дела.  

Из ревидираног Акционог плана се не могу сагледати правци деловања и 
потенцијалних измена уставног и законског оквира, када је уједначеност судске 
праксе у питању. 

Проблем неуједначене судске праксе је присутан и има утицаја на квалитет правде, 
једнакост грађана и на правично суђење. Обезбеђивање уједначене судске праксе би 
морао да буде прворазредни циљ у домаћем правном поретку, јер он обезбеђује 
уставни принцип правне сигурности и правне једнакости кроз високи степен 
предвидљивости судских одлука. 

Судска пракса  у нашем законодавству није извор права, али законодавац није био 
доследан па је задржана одредба о седницама Врховног касационог суда на којима 
се заузимају правни ставови који су обавезујући за сва већа судских одељења. 
Такође, у надлежности Опште седнице Врховног касационог суда је садржана и 
надлежност „да разматра примену закона и других прописа и рад судова“. 

Потреба за овакво законско решење објашњавана је потребом да се ставови 
Врховног касационог суда заузимају када постоје дубоке и дугорочне разлике у 
судској пракси као системски поремећај који је довео до кршења права на правну 
сигурност. Међутим, у пракси Врховни касациони суд често заузима ставове које 
немају упориште у законима (као на пример: када је ВКС заузео став да јавни 
бележници могу да сачињавају уговоре о промету непокретности пословно 
способних лица у форми јавнобележничог записа).  

Адвокатура сматра да је надлежност Врховног касационог суда ван суђења 
неуставна, јер је противна подели власти, судској независности и улози судова. 
Заузимање правног става јесте доношење опште правне норме и то је активност 
која је слична законодавној за шта Врховни касасциони суд  није овлашћен по 
Уставу РС. Организација судства мора да се у темељу реформише у складу са 
Уставом РС, тако што ће се, пре свега, брисати све надлежности које немају никакве 
везе са вршењем судске власти, а усмерене су ка заузимању правних ставова. 
Врховни касациони суд  је позван да уједначава судску праксу кроз вршење судске 
власти, а такво уједначавање судске праксе зависи о доступности Врховног 
касационог суда у конкретним предметима. Садашње стање показује да је Врховни 
касациони суд  у добром делу доступан кроз прави правни лек, али истих нема 
довољно да кроз вршење судске власти Врховни касациони суд заузме став. Стога је 
потребна анализа процесних закона и омогућавање да се кроз делотворне правне 
лекове и кроз вршење судске власти у конкретом предмету уједначава судска 
пракса. 
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Иако судска пракса није извор права, сврсисходно је изменити правну културу и 
садржину пресуде и увести цитирање судске праксе, јер је цитирање само 
упућивање на аргументе и нема везе са статусом судске праксе. Када би судије у 
својим одлукама цитирале судску праксу ВКС, тиме би суђење било 
транспарентније, а саопштавање странци каква је судска пракса ВКС штити странку 
од непотребних трошкова улагања ревизије, па би самим тим и ВКС био 
растерећенији. Такође, то подразумева и извршавање законске дужности о 
објављивању сваке одлуке ВКС.  

**** 

Установљена мрежа судова не одговара стварним потребама грађана и нужно је 
након усвајања измена Устава РС и доношења закона у области правосуђа, 
установити другачију мрежу судова која ће имати у виду равномерну оптерећеност 
носилаца правосудних функција, што се може учинити и процесним законима - 
одредбама о месној надлежности судова.  

У мерама за подизање ефикасности правосуђа и праћење и унапређење ефикасности 
правосудне мреже, није предвиђено разматрање промене постојеће правосудне 
мреже у смислу оправданости постојања два жалбена суда – виши и апелациони, 
што такоже утиче на неуједначеност судске праксе. Напр. у грађанско правној 
материји виши и апелациони суд одлучују по жалбама у истим врстама спорова 
различите вредности, тако да одлука виших судова као другостепених немају 
проверу од стране ВКС, осим по посебној ревизији. Постојање 4 апелациона суда у 
пракси је довело до ситуација да у истим стварима ти судови имају различиту 
судску праксу због чега је неопходно размотрити оправданост постојеће мреже 
судова. 

**** 

У Предлогу Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 – 2024 се 
инсистира на унапређењу ефикасности рада правосуђа, што је свакако позитиван 
циљ. Међутим, у реализацији овог циља Министарство правде је предложило 
омогућавање приступа е-правосуђу свима осим адвокатима. Министарство правде 
планира да усмери активности на надградњу е-сервиса за грађане којима се 
проширује дијапазон доступних информација о судском поступку и ефикасности 
правосуђа које омогућавају бољи приступ правди, али не и адвокатима који су 
пуномоћници/браниоци у судском поступку. Адвокатима није омогућено праћење 
тока предмета, увид у списе или подношење поднесака електронским путем, нити 
приступ базама података које могу бити од значаја за пружање правне помоћи 
грађанима (приступ који се омогућава јавним бележницима или јавним 
извршитељима).  

 
II.4. УНАПРЕЂЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВОСУДНИХ ПРОФЕСИЈА 
 

Неспорно је да је циљ који је дат у Предлогу Националне стратегије реформе 
правосуђа за период 2019 – 2024  који је усмерен као унапређењу одговорности 
представника правосудних професија (јавних извршитеља и јавних бележника) 
позитиван, а у циљу да се омогући законито и ефикасно поступање и заштита права 
грађана, због чега је потребно повећати свест о њиховој одговорности у својству 
вршилаца јавних овлашћења и даље унапредити механизме надзора над њиховим 
радом. Међутим, увођење ових професија у правни систем РС није допринео нити 
правној сигурности нити ефикасности правосудног система. На пример, оставински 
поступци који су из судске надлежности поверени јавним бележницима, по правилу, 
дуже трају у односу на период када су се оставински поступци искључиво водили 
пред судовима. Адвокати су обавестили Адвокатску комору Србије и о појединим 
незаконитм поступањима јавних бележника и/или јавних извршитеља, али ове 
притужбе нису имале одговарајући резултат у утврђивању одговорности, односно у 
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унапређењу надзорне функције Јавнобележничке коморе, односно Извршитељске 
коморе. 

 
 
ЗАКЉУЧЦИ 
 
Адвокатура као професија која је најдиректније укључена у свакодневну примену права 
представља професију која има непосредан додир са свим проблемима које имају грађани 
и увек може понудити практична и квалитетна решења која би довела до испуњавања 
услова потребних за придруживање Србије ЕУ, а која су предмет Поглавља 23.  

У погледу хармонизације прописа РС са прописима ЕУ који се тичу адвокатуре, 
Адвокатска комора Србије остаје отворена за сарадњу са релевантним чиниоцима и 
заступаћа решења која одговарају традицијама српске адвокатуре и српског правосуђа. 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије истиче да адвокатура поседује огромне ресурсе 
у смислу знања, искуства и спремности учествује у процесу изналажења најбољних 
решења за регулисање правног оквира којим се уређује правосуђе у Републици Србији, и 
на том заједничком послу је природни савезник. 

С тога, инсистирамо да је адвокатури место у Поглављу 23 које говори о правосуђу, а не у 
Поглављу 3 које уређује привредне услуге, јер сматрамо да се Акциони план за Поглавље 
23 не може реализовати у интересу грађана Србије без адвокатуре. 

 

ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

Виктор Гостиљац, адвокат 

 

 


