АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Број: 284/2020
Датум: 19.03.2020.

Дечанска 13, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 32-39-072
Fax: +381 11 32-32-203
e-mail: office@aks.org.rs
a.k.srbije@gmail.com

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 19.03.2020. 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), полазећи од Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“
31/2020), Препорука Министарства правде за рад судова и јавних тужилаштава за време
ванредног стања проглашеног 15.03.2020. број 112-01-557/2020-05 од 17.03.2020.,
Закључака Високог савета судства број 119-05-132/2020-01 од 18.03.2020., Наредбе о
ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник
РС“ 34/2020), донео је:

ОДЛУКУ
О

УСВАЈАЊУ УПУТСТВА О ПОСТУПАЊУ АДВОКАТА У ПЕРИОДУ
ВАЖЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ПРОГЛАШЕНОГ 15.03.2020.
1. У току ванредног стања адвокати ће поступати само у поступцима која не трпе
одлагања.
Под поступцима који не трпе одлагања према Закључцима Високог савета судства
сматрају се:

-

-

-

-

-

1.1. У кривичној материји, суђења у поступцима:

У којима је одређен притвор или се тражи одређивање притвора;
Која се воде за кривична дела из члана 235, 248 и 249 КЗ РС;
Против малолетних учинилаца кривичних дела, односно где је оштећени
малолетно лице у вези кривичних дела против полне слободе из главе XVIII КЗ РС;
У којима постоји опасност од наступања застарелости;
За кривична дела извршена за време ванредног стања и у вези са ванредним
стањем;

1.2. У грађанској материји, суђења у поступцима:

У којима треба одлучити о привременој мери (одређивању, продужењу или
укидању);
У којима се одлучује у мерама заштите од насиља у поросици;
У којима се одлучује о забрани растурања штампе и ширења информација у
средствима јавног информисања;
У којима се одлучује о задржавању у здравственој установи која обавља делатност у
области неуропсихијатрије, као и
Извршења озвршних исправа у вези са породичним односима;

1

-

-

1.3. У прекршајном поступку према Препорукама Министарства правде, суђења у
поступцима:

Против малолетних учинилаца прекршаја, односно где је оштећени малолетно
лице,
Који се односе на насиље у породици;
Који се односе на прекршаје јавног реда и мира;
У којима постоји опасност од наступања застарелости;
По захтевима за покретање прекршајног поступка за дела која су извршена за
време ванредног стања и у вези су са ванредним стањем.

У свим осталим поступцима у кривичној, грађанској и прекршајној материји СУЂЕЊА СЕ
НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ, а заказани претреси/рочишта СЕ ОДЛАЖУ.

2. У поступцима из тачке 1.2 ове одлуке адвокати који су старији од 60 година
живота, или имају хроничне здравствене проблеме, или дете млађе од 12 година
могу упутити писану молбу за одлагање рочиштва уз доказ о неком напред
наведених разлога, као и писмену сагласност властодавца која не мора бити
оверена и може бити прибављена мејлом, а сва у складу са Препоруком
Министарства правде.

3. Адвокати се упућују да се о току поступка за сваки појединачни предмет,
обавештавају путем званичне интернет странице Судова на којима ће се, у складу
са постигнутим договором са Адвокатском комором Србије, објављивати распоред
суђења у поступцима из тачке 1 ове Одлуке.
4. Адвокати могу да изврше увид у списе предмета у којима је предвиђено поступање
у периоду трајања ванредног стања у Србији, на начин који обезбеђује поштовање
правила о спречавању ширења заразе, на посебном шалтеру са контролисаним
бројем странака који су судови/јавна тужилаштва дужни да обезбеде у складу са
Препоруком Министарства правде. Сви судови и јавна тужилаштва ће
информације о могућности, начину, времену и месту обављања предметних радњи
објавити на интернет страници и на згради суда.

5. Адвокатима се препоручују да у циљу заштите свог здравља и здравља породице,
поступају у складу са препорукама и одлукама здравствених стручњака и
надлежних државних органа.
6. Посебним упутством биће уређен начин поступања адвоката који су изабрани
браниоци или браниоци по службеној дужности, у периоду од 20:00 сати до 05:00
сати наредног дана.

7. Све информације о раду адвоката, адвокатских комора, судова, јавних тужилаштва
објављиваће се на интернет страници Адвокатске коморе Србије.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Виктор Гостиљац, адвокат
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