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   АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 

                          e-mail: komora@sbb.rs        a.k.srbije@gmail.com 

     

Број: 2061/2011 

28.11.2011. 

 

 

СВИМ  АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У СРБИЈИ 
 

 

 
 

Поштоване колеге, 

 

 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на 9. ванредној седници која је 

одржана 26.11.2011. донео одлуку о сазивању Изборне седнице Скупштине Адвокатске 

коморе Србије за суботу 04.02.2012. 

 

На овој Изборној скупштини, непосредно тајним гласањем, вршиће се избор: 

 

- председника Адвокатске коморе Србије, 

- потпредседника Адвокатске коморе Србије, 

- Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије и то по једног члана из сваке 

адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 

- Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, 

- 6 заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, 

- Председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, 

- Заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, 

- 16 судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, 

- Изборног члана Савета Адвокатске коморе Србије. 

 

Поступак кандидовања и избора спроводи се према одредбама новог Статута 

Адвокатске коморе Србије који је објављен у Службеном гласнику РС 85/2011 од 

16.11.2011. који је ступио на снагу 24.11.2011. 

 

Избор наведених носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Србије 

врши се непосредно и искључиво тајним гласањем (члан 55. став 9. Статута Адвокатске 

коморе Србије). 

 

Кандидовање за наведене функције почиње од дана заказивања Изборне скупштине 

и траје до 10.01.2011. Према одредби члана 78. Статута Адвокатске коморе Србије, 

кандидатуре се достављају у роковима које одреди Управни одбор Адвокатске коморе 

Србије одлуком о расписивању избора и тај рок не може бити краћи од 30 дана, нити дужи 

од 45 дана од дана  доношења одлуке о расписивању избора. 

 

Право предлагања кандидата под условима предвиђеним овим Статутом за чланове 

органа и носиоце функција има сваки представник у Скупштини Адвокатске коморе 

Србије, Скупштина адвокатске коморе која је у саставу Адвокатске коморе Србије или 
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најмање 20 адвоката, чланова Адвокатске коморе Србије (члан 75. став 1. Статута 

Адвокатске коморе Србије).  

 

Одредбама Статута Адвокатске коморе Србије (од члана 63. до члана 72.) утврђени 

су критеријуми које предложени кандидати морају да испуњавају да би били изабрани као 

члан органа или носилац функције. Кандидатуре се достављају у писменој форми 

Изборној комисији Адвокатске коморе Србије, непосредно или препорученом поштом са 

прописаним прилозима  (члан 75. Статута). 

 

 Како је одредбама новоусвојеног Статута предвиђено је да се формира и Изборна 

комисија са мандатним периодом од 4 године и Верификациона комисија (члан 61. 

Статута Адвокатске коморе Србије). 

 

Изборна комисија је састављена од председника, заменика председника и по 1 

члана и 1 заменика члана из сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије. 

Верификациона комисија је састављена из 3 члана и 3 заменика члана. Сагласно овим 

одредбама Статута, потребно је да Адвокатској комори Србије одмах доставите предлоге 

за председника, заменика председника Изборне комисије и предлоге за члана и заменика 

члана Изборне комисије, као и предлоге за члана и заменика члана Верификационе 

комисије из ваше адвокатске коморе. Предлози треба да садрже податке о имену и 

презимену предложеног кандидата за члана/заменика члана Изборне или Верификационе 

комисије са контакт подацима (адреса седишта адвокатске канцеларије и бројеви 

телефона). 

 

Такође указујемо на одредбу члана 318. став 2. Статута Адвокатске коморе Србије 

према којој су адвокати који су изабрани за носиоце функција или чланове органа у 

Адвокатској комори Србије и адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије 

дужни да се изјасне у року од 6 месеци коју ће функцију вршити. 

 

Напомињемо да је Скупштина Адвокатске коморе Србије на заседањима одржаним 

29.10.2011. и 12.11.2011. потврдила мандате делегатима – представницима Скупштине 

Адвокатске коморе Србије који су изабрани на изборним скупштинама адвокатских 

комора у саставу Адвокатске коморе Србије током 2010. и 2011. године у складу са 

одлуком Управног одбора ове Коморе број 117-3/2010 од 10.04.2010. 

 

У прилогу Вам достављамо: одлуку Управног одбора о расписивању избора за 

чланове органа и носиоце функција који се бирају непосредно тајним гласањем на 

изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије која је заказана за 04.02.2012. и 

извод из Статута Адвокатске коморе Србије којим су регулисана питања изборног 

поступка за чланове органа и носиоце функција Адвокатске коморе Србије,  

 

 

               ПРЕДСЕДНИК  

                        АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

 

                                                       Драгољуб Ђорђевић, адвокат 

 

 

 


