
 
ПРЕПОРУКЕ ЗА АДВОКАТЕ 

У ТОКУ ПОТПУНЕ ОБУСТАВЕ РАДА 

Препоручује се адвокатима да у току потпуне обуставе рада почев од 30.07.2018. године 
предузму следеће мере и радње: 

1. Да благовремено и на погодан начин обавесте све странке које заступају о разлозима и 
трајању обуставе рада. 

2. Да благовремено и на погодан начин укажу странкама на негативне последице које би 
могле наступити услед изостанка адвоката и/или странака са рочишта, односно на негативне 
последице које би могле наступити услед изостанка адвоката и/или странака са главног претреса или 
спровођења истражних радњи.  

3. Да препоруче странкама које би могле претрпети озбиљније штетне последице услед 
неприступања на рочиште (претпоставка да је тужба повучена, недозвољавање враћања у пређашње 
стање и сл.) да би било корисно да лично приступе и да затраже одлагања рочишта односно расправа, 
односно да препоруче странкама које би могле претрпети озбиљније штетне последице услед 
неприступања адвоката на главни претрес или код истражног судије (обустава поступка, одржавање 
главног претреса без браниоца у случајевима где одбрана није обавезна и сл.) да би било корисно да 
лично приступе и да затраже одлагање главног претреса или извођења истражне радње. 

4. Да сачине одговарајућу службену белешку о наведеном упозорењу странака које ће им 
потписати странке лично. 

5. Да поднеском у сваком предмету у коме имају заказано рочиште формално обавесте суд, 
односно тужилаштво пре почетка обуставе рада о томе да су дужни да учествују у потпуној обустави 
рада сходно одговарајућим одлукама надлежних органа АК Србије, односно да поднеском у сваком 
предмету у коме имају заказан главни претрес или извођење истражних радњи, формално обавесте суд, 
односно тужилаштво пре почетка обуставе рада о томе да су дужни да учествују у потпуној обустави 
рада сходно одговарајућим одлукама надлежних органа АК Србије. 

6. Уколико се не може обезбедити из било ког разлога присуство странке на рочиштима на 
којима би могло доћи по њих до штетних последица, препоручује се да странке привремено опозову 
пуномоћја адвокатима за заступање током трајања обуставе рада, те да адвокати благовремено о томе 
обавесте суд, тужилаштво или други орган пред којим расправа треба да се одржи током потпуне 
обуставе рада. 

7. Неће се сматрати нарушавањем Упутства за поступање адвоката током потпуне обуставе 
рада уколико странка непосредно у току трајања обуставе рада преда суду лично поднесак који је 
сачинио адвокат у време када није била у току потпуна обустава рада. 

8. Неће се сматрати нарушавањем овог упутства уколико странка непосредно током трајања 
обуставе рада преда било ком органу поднесак који је лично потписала. 

9. Неће се сматрати нарушавањем овог упутства уколико адвокат сачини поднесак у име и за 
рачун странке, који би странка лично предала уколико се ради о поднесцима за чије подношење истичу 
преклузивни рокови у време трајања генералне обуставе рада. 

10. Да, по  могућности, пре почетка обуставе рада предају све поднеске за чије подношење 
истичу преклузивни рокови током трајања обуставе рада. 

11. Да у ситуацијама када је нужно подношење поднесака, жалби и др. којима истичу 
преклузивни рокови, а који поднесци нису могли бити послати пре почетка обуставе рада,  у време 
трајања генералне обуставе рада, у циљу спречавања штетних последица по странке, могу исте 
послати. 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
                                              АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

                                                                      Виктор Гостиљац, адвокат  


