
На основу члана 66. став 1. тач. 1, члана 68. став 2. и члана 88. став 1. Закона о адвокатури 

(„Сл. гласник РС“ бр.31 од 09.05.2011.) на редовној годишњој скупштини дана 29.10.2011. и 

12.11.2011., Адвокатска комора Србије доноси: 

  

И З В О Д   И З   С Т А Т У Т А 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

(„Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012. 86/2013) 

 
Члан 20. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије конституисана је потврђивањем свих мандата. 

 

Члан  26. 

Председник Адвокатске коморе Србије: 

- представља и заступа Адвокатску комору Србије; 

- сазива седнице Скупштине и Управног одбора Адвокатске коморе Србије, предлаже дневни 

ред за те седнице и председава им; 

- потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор; 

- доноси решења када се одлуке доносе у управном поступку; 

- извршава одлуке Скупштине и Управног одбора; 

- доноси одлуке о располагању средствима Адвокатске коморе Србије у складу са законом, 

овим Статутом, одлукама Управног одбора и Скупштине Адвокатске коморе Србије; 

- обавља и друге послове одређене овим Статутом или другим општим актима Адвокатске 

коморе Србије. 

 

Председника Адвокатске коморе Србије непосредно бира и опозива Скупштина Адвокатске 

коморе Србије на начин и у поступку утврђеним овим Статутом.  

 До потврђивања мандата новоизабраног Председника трају права и дужности председника 

Адвокатске коморе Србије претходног сазива. 

За свој рад председник одговара Скупштини Адвокатске коморе Србије. 

Члан 28. 

 На првој изборној скупштини, након ступања на снагу овог Статута, на начин предвиђен овим 

Статутом, биће изабрани председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије. На свим наредним 

изборним скупштинама Адвокатске коморе Србије које се одржавају сваке четврте године биће 

извршен избор потпредседника.  

Дотадашњи потпредседник постаје председник Адвокатске коморе Србије. 

 

Члан 55. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије бира чланове органа и носиоце функција непосредно 

тајним гласањем на мандатни период од 4 (четири) године, осим ако овим Статутом није другачије 

одређено. 

Чланови органи и носиоци функција у Адвокатској комори Србије могу бити чланови органа 

и обављати исту функцију највише у два мандата. 



Представнике у Скупштини Адвокатске коморе Србије бирају скупштине адвокатских комора 

у саставу Адвокатске коморе Србије, у складу са овим Статутом, непосредно и искључиво тајним 

гласањем. 

Представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије стиче права и дужности даном 

потврђивања мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Србије претходног сазива. До 

конституисања Скупштине Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба овог Статута, права и 

дужности Скупштине Адвокатске коморе Србије врши Скупштина Адвокатске коморе Србије 

претходног сазива. 

Након конституисања Скупштине Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба  овог 

Статута, престаје мандат Скупштини  Адвокатске коморе Србије претходног сазива.   

Чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије бирају скупштине адвокатских комора у 

саставу Адвокатске коморе Србије, у складу са овим Статутом, непосредно и искључиво тајним 

гласањем. 

Члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије стиче права и дужности даном потврђивања 

мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Србије претходног сазива. До потврђивања 

мандата нових чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије трају права и обавезе члана 

Управног одбора Адвокатске коморе Србије из претходног сазива.  

Након конституисања Управног одбора Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба овог 

Статута, престаје мандат Управном одбору претходног сазива, а потврђивање преосталих мандата 

чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије врши Скупштина Адвокатске коморе Србије. 

Председник Адвокатске коморе Србије, Потпредседник Адвокатске коморе Србије, Надзорни 

одбор Адвокатске коморе Србије, Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије и заменици 

дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, Председник, Заменик председника и судије 

Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, као и чланови Савета Адвокатске коморе Србије 

бирају се на Скупштини Адвокатске коморе Србије непосредно и искључиво тајним гласањем. 

Председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије бирају се на мандатни период од 4 

година. 

 Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије, Дисциплински тужилац и заменици 

дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, Председник, Заменик председника и судије 

Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије бирају се на мандатни период од 4 године. 

 

Члан 87. 

Изборну седницу Скупштине Адвокатске коморе Србије сазива председник Адвокатске 

коморе Србије претходног сазива.  

Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије присуствују представници у 

Скупштини Адвокатске коморе Србије претходног сазива и представници у Скупштини Адвокатске 

коморе Србије новог сазива. 

Изборном седницом Скупштине Адвокатске коморе Србије  председава до потврђивања 

мандата новоизабраних представника председник Адвокатске коморе Србије претходног сазива, а 

након потврђивања мандата новоизабраних представника Скупштине Адвокатске коморе Србије, до 

избора новог председника Адвокатске коморе Србије, представник кога изабере Скупштина 

Адвокатске коморе Србије јавним гласањем. 

На Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије представници Скупштине 

Адвокатске коморе Србије претходног сазива разматрају и гласају о извештајима о раду органа 

Адвокатске коморе Србије претходног сазива. 

 

Члан 88. 



Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије подноси Скупштини Адвокатске коморе 

Србије извештај о току изборног поступка у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе 

Србије за избор представника и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије и предлаже 

потврђивање мандата представника у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе 

Србије (свих или делимично). 

Након потврђивања мандата новоизабраних педставника у Скупштини Адвокатске коморе 

Србије, на Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије, Изборна комисија и Управни 

одбор  Адвокатске коморе Србије претходног сазива подносе извештај о току изборног поступка и о 

утврђеним листама кандидата. 

 

Члан 89. 

 Гласање се спроводи гласачким листићима. 

 Гласање је искључиво тајно. 

 Изборна комисија/бирачки одбор не смеју ни на који начин утицати на одлуку бирача. 

 

Члан 90. 

 Управни одбор Адвокатске коморе Србије може, евентуално, предложити Скупштини 

Адвокатске коморе Србије гласање и утврђивање резултата гласања електронским путем, уколико су 

претходно обезбеђени неопходни технички услови: одговарајуће софтверско решење, 

идентификационе картице за електронско гласање, потребна опрема (компјутери, читачи 

идентификационих картица и др). 

 

Члан 91. 

 На дан одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије, Изборна комисија 

Адвокатске коморе Србије утврђује да ли је припремљен изборни материјал, као и да ли је 

припремљени материјал потпун, исправан и у складу са одредбама овог Статута, да ли су обезбеђени 

услови који омогућавају тајност гласања, што уноси у записник о свом раду. 

 

Члан 92. 

 Пре почетка гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије проверавају гласачке 

кутије у присуству првог гласача и ти резултати уписују се у контролни листић који потписују 

чланови бирачког одбора и први гласач. Тако потписани контролни листић убацује се у гласачку 

кутију, након чега се она печати. Овај поступак се уноси у записник о раду Изборне комисије 

Адвокатске коморе Србије. 

 По отварању гласачке кутије, најпре се проверава са ли се у кутији налази контролни листић. 

Ако у гласачкој кутији нема контролног листића,  гласање се, за ту изборну листу, понавља. 

 

Члан 93. 

 Приликом гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврђује идентитет гласача 

на основу личне карте или адвокатске легитимације и заокружује редни број испред презимена 

гласача на бирачком списку. Бирач потписује бирачки списак и узима гласачке листиће. 

 Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред  презимена кандидата. Гласа се за 

онај број чланова органа и носилаца функција који се бира. 

 Гласати се може само за кандидате који су  наведени на гласачком листићу. 

 По завршеном гласању гласач гласачки листић убацује у гласачку кутију направљену од 

провидног материјала и напушта бирачко место. 

 



Члан 94. 

 Током гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије је одговорна за ред на бирачком 

месту и за законито и статутарно спровођење процеса гласања. 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА  ГЛАСАЊА 

 

Члан 95. 

 По завршеном гласању Изборна комисија Адвокатске коморе Србије приступају утврђивању 

резултата гласања на бирачком месту. Гласачке кутије се не смеју износити из просторије у којој се 

гласало, пре утврђивања коначног резултата гласања. Утврђивању резултата гласања присуствују, 

чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Србије, чланови бирачког одбора ако је формиран и 

чланови Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије. 

 

Члан 96. 

 Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврђује број неупотребљених гласачких 

листића и ставља их у посебан омот који печати. 

 На основу бирачког списка утврђује се број гласача. 

 Када се отвори гласачка кутија, после провере контролног листића, важећи гласачки листићи 

одвајају се од неважећих. Неважећи гласачки листић је гласачки листић који је на материјалу који 

није преузет од стране изборне комисије и који је непопуњен или је попуњен тако да се не може са 

сигурношћу утврдити за ког кандидата је бирач гласао или ако је на гласачком листићу заокружен 

већи број кандидата од оног који се бира или ако је на гласачком листићу било шта дописано. 

 Ако се утврдити да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 

гласали, гласање за ту изборну листу се понавља. 

Члан 97. 

 По утврђивању резултата гласања, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије сачињава 

записник у који се уносе подаци о броју примљених гласачких листића, броју неупотребљених 

гласачких листића, броју неважећих гласачаких листића, броју важећих гласачких листића, броју 

бирача према бирачком списку, броју бирача који је преузео бирачки материјал, броју бирача који су 

гласали и броју гласова за сваког кандидата. 

 

Члан 98. 

Изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова. 

Ако постоји једнака подела гласова између два или више кандидата због које се не може 

извршити потпун избор органа и носилаца функција, изабраним се сматра онај кандидат који има 

дужи стаж у адвокатури до дана кандидовања. 

 

Члан 99. 

 Изборна комисија Адвокатске коморе Србије Скупштини Адвокатске коморе Србије 

саопштава резултате избора. 

Ако чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Србије на основу изборних аката утврди 

неправилности које су очито утицале на резултате избора предложиће председнику Изборне 

комисије, а овај Скупштини Адвокатске коморе Србије да се поништи гласање. 

О понављању изборног поступка одлучује Скупштина Адвокатске коморе Србије. 

 

Члан 100. 



 Уколико Изборна комисија Адвокатске коморе Србије не утврди неправилности и не 

предложи Скупштини Адвокатске коморе Србије поништавање гласања, а по подношењу извештаја 

Изборне комисије Скупштини Адвокатске коморе Србије, Верификацона комисија Адвокатске 

коморе Србије Скупштини Адвокатске коморе Србије подноси свој извештај о законитом и 

статутарном спровођењу избора и предлаже потврђивање мандата. 

 

Члан 101. 

 Сваки кандидат, предлагач и сваки бирач (представник у Скупштини Адвокатске коморе 

Србије) имају право приговора. Приговор се подноси Верификационој комисији Адвокатске коморе 

Србије.  

 О приговору, Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије доноси своју одлуку 

одмах. 

 

Члан  102. 

 Скупштина Адвокатске коморе Србије, по одлучивању о приговорима, доноси одлуку о 

потврђивању мандата новоизабраних носилаца функција и чланова органа, на предлог 

Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије. 

 

Члан 103. 

 Кандидат, предлагач и сваки бирач (представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије) 

против одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије о потврђивању или о непотврђивању мандата, 

може изјавити тужбу Управном суду у року од 48 сати од дана пријема. 

 Ако Управни суд усвоји тужбени захтев и поништи изборну радњу или целокупне изборе, 

изборни поступак ће  се поновити у року од 10 дана од дана правносажности одлуке Управног суда. 

 

Члан 104. 

Ако се за време трајања мандата смањи број представника у Скупштини Адвокатске коморе 

Србије, односно чланова органа Адвокатске коморе Србије за више од једне четвртине, а не могу да 

се примене одредбе овог Статута, спроводе се допунски избори на начин и по поступку предвиђеном 

овим Статутом за редовне изборе. 

Члан 105. 

Мандат представнику у Скупштини Адвокатске коморе Србије, односно члану органа 

Адвокатске коморе Србије изабраном на допунским изборима истиче када и мандати осталих 

представника односно чланова органа тог сазива. 

Уколико је мандат представника, члана органа или носиоца функције који је изабран на 

допунским изборима краћи од две године, не сматра се да је остварио мандат. 

 

Члан 106. 

 Представнику у Скупштини, члану органа и носиоцу функције Адвокатске коморе Србије 

престаје мандат даном потврђивања мандата новоизабраних представника, чланова органа и носилаца 

функција Адвокатске коморе Србије. 

 

 

 


