
АДВОКАТСКА КОМОРА КРАГУЈЕВАЦ 
 
Члан Комисије Адвокатске коморе Србије за АТ, Стефан Г. Симић, адвокат из 
Крагујевац 
 
Предлози адвоката, чланова Адвокатске коморе Крагујевац, Комисији Адвокатске 
коморе Србије за тарифу, пристигли у периоду од упућивања позива за доставу 
предлога измене од стране Адвокатске коморе Крагујевац, дана 19.09.2022. године, па 
све до 31.12.2022. године. 
 

- Дана 06.10.2022. године, упућен е-мail од стране Драгице Ђекић, адвоката из 
Крагујевца, 

- Дана 08.11.2022. године, упућен е-маil од стране Бранке Лекић Врзић, адвоката 
из Аранђеловца, 

- Дана 09.11.2022. године, упућен е-mail од стране Душка Дучића, адвоката из 
Крагујевца, 

- Дана 12.12.2022. године, упућен е-mail од стране Андреје Бошковић, адвоката 
из Аранђеловца, 

- Дана 26.12.2022. године, упућен е-мail од стране Стефана Стевановић, 
адвоката из Крагујевца, на е-маil Стефана Г. Симић, адвоката из Крагујевца, у 
Адвокатску комору Крагујевац, примљен путем редовне поште, дана 
04.01.2023. године и  

- Дана 13.01.2023. године, прослеђен е-мail од Аадвокатске коморе Србије, 
предлог измене АТ, подносиоци Александар Богићевић и Стефан Рашић, 
адвокати из Крагујевца. 

 
Четири , e-maila односе се на предлоге измене АТ, док се  један e-mail упућен 08.11.2022. 
године од стране адв. Бранке Лекић Врзић, односи на предлог аутентичног тумачења 
одредбе чл. 7. АТ (уговорни проценат од 30% сразмерно успеху у спору предлог да не 
буде у писаном облику, већ да писана форма не представља услов пуноважности 
уговора о заступању између адвоката и странке). 
 
Таксативно наведени предлози измене АТ:  
 

- Повећање вредности поена (чл. 15. АТ), вредност поена да износи најмање 40,00 
динара 2 предлога, један предлог 100 динара. 

- Предлог прецизирања да висина награде иницијалног акта диктира висину 
награде за све остале предузете радње. Наиме, ако су у тужби постављена два 
кумулативна тужбене захтева, па се награда за састав тужбе увећава за 50%, онда 
ће заступање од стране адвоката на рочишту бити увећано за 50% (тарифни број 
15, у вези тарифног броја 13. ст. 7. АТ). Исто и за остале поступке (нпр. Тарифни 
број 24 у вези тарифног броја 4 АТ), 

- Повећање награде у споровима за законско издржавање (200 поена по 30 дин, 
укупно 6.000,00 састав поднесака, један од предлога да се увећа на 300 поена, 
тарифни број 14. АТ, садашњих мин. 9.000,00 динара), 

- Посебно образлагање начина обрачуна награде када се заступа више 
тужилаца, а истовремено је постављено више тужбених захтева (нпр. Туже два 



тужиоца и сваки има по један захтев или обоје имају заједно два кумулативна 
захтева), 

- Такође, ситуација када постоји више кумулативних захтева у непроцењивим 
споровима који носе различит број поена (нпр. Развод, одржавање личног 
контакта и издржавање), 

- Прецизирати у којим случајевима ће се за одговоре на правне лекове увећати 
награда за 100% (сада пише у компликованим случајевима, нпр. Када је вредност 
спора већа или за тешке облике дела) – тарифни број 11. ст. 2, тарифни број 16, 
ст. 2, тарифни број 20, ст. 2 и др.), 

- У кривичним и прекршајним поступцима, предложено увећање награде када 
се окривљени брани у једном поступку за више кривичних дела у стицају, 
предлог увећање за 50% за свако друго и наредно кривично дело, прекршај и 
привредни преступ (тарифни број 1 и тарифни број 10. ), обрачуната према делу 
за које запрећена највећа казна. Уколико је у току поступка дошло до измене 
правне квалификације дела, адвокату припада награда из овог тарифног броја у 
време предузимања радње), 

- Предлог да награда за састав ванредних правних лекова увек буде увећана за 
200%, 

- Увести тарифу за састав жалбе на решење о трошковима у кривичном и 
прекршајном поступку (да се убудуће не тарифира као остали поднесак), 

- Посебно навести да адвокату припада награда на име приступа у ПУ, ради 
пријема решења о задржавању (познате су ситуације када бранилац приступи у 
ПУ, а службена лица не саслушавају осум. тог дана, већ му само уруче решење о 
задржавању, а о термину саслушања га накнадно обавесте телефоном, обично 
сутрадан…), 

- Увести тарифу за поступак по предлогу за убрзање поступка (ванпарнични 
непроцењиви, судије на поштују, већ одређују најмању тарифу у парничном 
поступку – процењиви предмети – 9000,00 дин.), 

- Увести тарифу и за поступке ради утврђивања дискриминације (свих облика), 
- Увести тарифу за поступак по предлогу брисања хипотеке путем амортизације 

(иначе је то ванпарнични непроцењиви), 
- Посебно увођење накнаде у ситуацији када бранилац пред надлежним 

органима предузима радње у ноћним часовима или викендом (саслушање окр. 
пред ПУ, пријем решења о задржавању, састав жалбе на решење о задржавању 
и сл. ),  

- Тарифирање поднеска Министарству финансија, Управни за трезор, чије је 
подношење прописано чл. 300. ЗИО (без наведеног поднеска, није могуће 
покренути поступак извршења када је извршни дужник директни или 
индиректни корисник буџетских средстава), 

- Тарифа за електронски поднесак, снабдевен квалификованим ел. потписом, 
који је идентичан у форми и садржини писмена који су тренутно тарифирани 
по АТ,  

- Тарифирање ургенције о захтеву за накнаду трошкова по службеној дужности, 
- Члан 8. АТ – Трошкови птт услуга, копирања списа, папира и др., 
- Када адвокат заступа више странака, односно ако је на противној страни више 

лица, без обзира да ли се у процесном смислу ради о једној или више странака, 
адвокату се награда по овом основу увећава за сваку радњу коју предузме за 



50% за свако друго и наредно лице (које заступа или против ког заступа) У овом 
случају увећани износ награде се обрачунава у односу на сваку процесну радњу 
понаособ тако што се награда за заступање увећава процентом који одговара 
броју лица у тренутку када се процесна радња предузима). 

- За одбрану у предметима којима је окривљеном одређено задржавање, кућни 
притвор – притвор или било какав други облик лишења слободе, награда из ст. 
1, увећана за 100% (Тарифни број 1, иза става 1, дода став који овако гласи), 

- Измена чл. 9. ст. 1., иза ст. 7. додати ст. 8: ”за остале трошкове (паушал) 30% од 
укупне награде у предмету” (члан 9. обављање послова изван седишта 
адвокатске канцеларије), 

- Измена тарифног броја 15 ст. 1. тач. 1. иза број 14, додати: ”Заједно са 
увећањем предвиђеним одредбом тарифној броја 13. ст. 7 односно татрифног 
броја 14 ст. 4 ове тарифе” 

- Тарифни број 5, ст. 1. иза алинеја 8 додаје 9 који гласи: ”жалбе против решења 
о трошковима поступка”, 

 
 
Дат је и предлог да се прикупе предлози измене у погледу смањења Тарифе из 
2012. године, пристигли од чланова АКС и датих предлога од чланова Комисије, 
ради евентуалног покретања дисциплинског поступка против предлагача. 
 

- Нове професије (јавни бележници, јавни извршитељи, медијатори), регулисати 
питање награде и накнаде пуномоћника нпр. увид у спис предмета, копирање 
предмета, приступ пуномоћника закључењу уговора….итд, 

- Регулисати ситуацију када је тужилаштву/прекршајима, заказана радња 
испитивања сведока (нпр. У једном дану, заказана доказна радња испитивања 
5,6 или више… сведока, иако се сачињава посебан записник, признаје се само 
увећање 1.500,00 динара за започети сат, 

- Јасно дефинисати (таксативно навести) награду за обаљање поверљивог 
разговора са осумњиченим (у старој тарифи стоји разговор са окривљеним у 
притвору или затвору), 

- Приликом досуђивања накнаде за обављени поверљив разговор у притвору 
(судови и тужилаштва, досуђују број посета који они сматрају да је довољан са 
припремање одбране, регулисати питање посета на месечном нивоу, рецимо у 
зависности од дужине притвора…) 

- Трошковник у парници (неки судови досуђују као необразложени поднесак, 
већина одбија, са образложењем да није нужан трошак) 

- Накнада трошкова за коришћење сопственог возила (сада 30% цене 
најквалитетнијег бензина, повећати), 

- Дефинисати накнаду трошкова за одлазак и долазак у другу Општину (већи 
Градови, удаљеност…, одбијају трошкове са образложењем да је исти Град – 
седиште адвокатске канцеларије) 

 
Члан Комисије, 

 
______________________  
Стефан Г. Симић, адвокат 



 
 


