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Поводом позива адвокатима „на протесте поводом ЗПП-а“ упућених преко друштвених 
мрежа од стране адвоката појединаца и појединих удружења грађана која нису повезана 
са адвокатуром, Управни одбор Адвокатске коморе Србије даје: 
 
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије указује да је потписивањем Споразума између 
Адвокатске коморе Србије и Министарства правде од 04.06.2021. отклоњен разлог за 
организовање протеста и обесмишљен захтев за повлачење Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о парничном поступку. 

Овим Споразумом је константовано да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 
парничном поступку неће ићи у даљу процедуру и одређује се формирање нове Радне 
група за израду текста Нацрта у којој ће адвокатура имати 50% чланова чиме је потврђено 
да измене и допуне Закона неће бити донете без консенсуза са адвокатуром о свим 
кључним питањима. 

При оваквом стању ствари, Управни одбор Адвокатске коморе Србије сматра да 
организовање даљих протеста против спорног Нацрта нема више никакве везе са самим 
текстом нацрта и борбом за права грађана, већ су у функцији борбе за власт у коморским 
органима.  

Управни одбор Адвокатске коморе Србије оцењује овакво понашање као неодговорно 
према адвокатима које има за циљ да адвокатури сузи поље деловања, уклони је  из 
преговарачког процеса и уведе у обуставу рада.  

Адвокатска комора Србије не оспорава право на јавно окупљање и изражавање мишљења, 
али указује да ставови и захтеви изнети од стране неформалних организатора протеста 
нису ставови Коморе. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије позива адвокате Србије да пруже подршку 
Адвокатској комори Србије у њеним напорима да новонасталу ситуацију реши у најбољем 
интересу адвокатуре и грађана Републике Србије и саопштава да ће о раду нове радне 
групе и току преговора са Министарством правде обавештавати адвокатску и ширу 
јавност.  
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