Закон о адвокатури
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 24/98,
26/98, 11/2002. Види: Одлуку СУС IV број 88/98, 104/98 и
105/98 - СЛ СРЈ, 69/2000-4. Види: Одлуку СУС IУ бр.
62/2002, 68/2002, 69/2002, 70/2002, 105/2002, 111/2002,
126/2002 и 190/2002 - СЛ СРЈ, 72/2002-5. Види: чл. 64.
Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Дана 3.7.2007.
године престао да важи у РЦГ - види: чл. 74. Закона РЦГ, 79/2006-1.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Адвокатура је независна и самостална професионална делатност пружања правне помоћи у
остваривању и заштити уставом утврђених слобода и права и других законом утврђених права и
интереса домаћих и страних физичких и правних лица.
Члан 2.
Пружање правне помоћи обухвата:
1) давање правних савета;
2) састављање тужби, жалби, молби, представки и других поднесака;
3) састављање уговора, тестамената, изјава и других исправа;
4) заступање и одбрану физичких и правних лица пред судовима и другим државним органима,
предузећима и другим правним лицима;
5) заступање физичких и правних лица у њиховим правним пословима закључивањем уговора
и поравнања, пријемом и исплатом новца и давањем изјава и отказа;
6) обављање других послова правне помоћи у име и за рачун физичког или правног лица, на
основу којих то лице остварује неко право.

II. УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ
Члан 3.
Адвокат стиче право бављења адвокатуром уписом у именик адвоката и полагањем заклетве.
+ Судска пракса
Члан 4.
Право уписа у именик адвоката има лице које испуњава следеће услове:
1) да је југословенски држављанин;
2) да је дипломирани правник с положеним правосудним испитом;
3) да има пословну способност;
4) да није правноснажно осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за бављење
адвокатуром;
5) да није у радном односу;
6) да се не бави другом професионалном делатношћу, осим у научној, педагошкој,
преводилачкој, уметничкој, публицистичкој, хуманитарној и спортској области;
7) да је достојно поверења за обављање адвокатуре.
Није достојно поверења за обављање адвокатуре, у смислу става 1. тачка 7. овог члана, лице
из чијег се понашања у обављању раније професионалне делатности или других поступака може
закључити да неће савесно обављати адвокатуру и чувати њен углед. Достојност поверења за
обављање адвокатуре утврђује се у складу са општеприхваћеним моралним нормама и кодексом
професионалне етике адвоката.
Држављанин друге државе који по праву те државе испуњава услове за бављење адвокатуром
има право уписа у именик адвоката, уз постојање узајамности.
Редовни професори факултета из позитивноправних предмета имају право уписа у именик
адвоката и без положеног правосудног испита.
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Члан 5.
Решење о захтеву за упис у именик адвоката доноси, у року од 60 дана од дана подношења
захтева, надлежни орган утврђен статутом адвокатске коморе основане за територију републике
(у даљем тексту: адвокатска комора републике).
Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе и доказе да испуњава услове из члана 4.
овог закона, као и да одреди седиште адвокатске канцеларије.
Члан 6.
Подносилац захтева сноси трошкове уписа чију висину утврђује адвокатска комора републике,
и то највише до износа три просечне нето месечне зараде у републици остварене у месецу који
претходи подношењу захтева за упис, према званичним подацима републичког органа надлежног
за послове статистике.
Члан 7.
Примерак решења на основу кога је извршен упис у именик адвоката и ортачких адвокатских
друштава надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике доставља адвокатској
комори основаној за територију Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: Адвокатска
комора Југославије) ради вођења јединствене евиденције адвоката и ортачких адвокатских
друштава на територији Савезне Републике Југославије.
Начин вођења евиденција из става 1. овог члана ближе се уређује статутом Адвокатске коморе
Југославије.
Члан 8.
Подносилац захтева за упис у именик адвоката може покренути управни спор против коначног
решења адвокатске коморе републике којим се одбија захтев за упис у именик адвоката, као и ако
адвокатска комора републике није одлучила о поднесеном захтеву за упис у именик адвоката у
року из члана 5. став 1. овог закона.
Члан 9.
Ако је против подносиоца захтева за упис у именик адвоката покренута истрага или подигнута
оптужница за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром, одлучивање о захтеву
може да се одложи до окончања покренутог поступка, о чему надлежни орган одређен статутом
адвокатске коморе републике доноси посебно решење.
Члан 10.
Ако се после уписа у именик адвоката сазна да нису постојали услови за упис неког лица у
именик адвоката, надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике ће решењем
поништити упис.
Поступак за поништај уписа може покренути адвокатска комора републике и Адвокатска комора
Југославије.
О покренутом поступку за поништај уписа надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе
републике дужан је да одмах, а најдоцније у року од три дана, обавести Адвокатску комору
Југославије и адвоката против кога је покренут поступак.
Ако је поступак покренут због неиспуњења услова из члана 4. став 1. тач. 6. и 7. овог закона,
одлука се не може донети ако адвокату није омогућено да се изјасни о разлозима за поништај
уписа.
Члан 11.
Против коначног решења адвокатске коморе републике којим је поништен упис у именик
адвоката може се покренути управни спор.
Члан 12.
Подносилац захтева који је уписан у именик адвоката има право и дужност да, у року од 30
дана од дана доношења одлуке о упису, пред председником адвокатске коморе републике код
које је уписан или лицем које он овласти положи заклетву која гласи:
"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду придржавати
устава, закона и других прописа, статута коморе и Кодекса професионалне етике адвоката и да
ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."
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Члан 13.
У именик адвоката уписује се, без испитивања услова за упис, адвокат који премешта седиште
своје канцеларије с подручја једне на подручје друге адвокатске коморе на територији Савезне
Републике Југославије.
Адвокат који мења седиште адвокатске канцеларије на територији исте адвокатске коморе
републике дужан је да у року од седам дана од дана промене седишта о томе обавести ту комору,
која ову чињеницу уноси у именик адвоката.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се у случају промене седишта ортачког адвокатског
друштва.
Члан 14.
Адвокат - страни држављанин који није уписан у именик адвоката по одредбама овог закона
може да обавља послове адвокатуре у појединим случајевима на територији Савезне Републике
Југославије под условом узајамности.

III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА
Члан 15.
Адвокат је дужан да се стварно и стално бави пружањем правне помоћи.
Адвокат је дужан да странци савесно пружа правну помоћ у складу са законом, статутом и
Кодексом професионалне етике адвоката.
Адвокат је дужан да чува као тајну оно што му је странка поверила.
Члан 16.
Адвокат не може да се бави пословима који су неспојиви са угледом и независношћу
адвокатуре.
Послови из става 1. овог члана ближе се одређују Кодексом професионалне етике адвоката.
Члан 17.
Адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити пружање правне помоћи странци која му се
обратила, осим у случајевима предвиђеним законом, као и у случају када би одбијање пружања
правне помоћи нанело штету странци.
Адвокат не може одбити пружање правне помоћи ако га као заступника или браниоца постави
суд, у складу са законом, осим ако постоје разлози предвиђени законом због којих је дужан да
одбије заступање.
Адвокат је дужан да одбије пружање правне помоћи:
1) ако је у истој правној ствари заступао противну странку;
2) ако је противну странку заступао адвокат који ради у заједничкој адвокатској канцеларији или
у истом ортачком адвокатском друштву;
3) ако је у правној ствари у којој странка тражи правну помоћ поступао као носилац правосудне
функције, односно као судија, јавни тужилац или заменик јавног тужиоца;
4) ако му у року од годину дана од престанка правосудне функције правну помоћ затражи
странка у чијој је било којој другој правној ствари поступао као носилац правосудне функције;
5) у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 17а.
- није у сагласности са Уставом СРЈ Члан 18.
Адвокат има право да откаже пуномоћје за даље заступање у свако доба, осим ако би отказ
пуномоћја нанео странци ненадокнадиву штету.
О отказу пуномоћја адвокат је дужан да одмах обавести надлежни орган који води поступак.
Адвокат који је отказао пуномоћје дужан је да, на захтев странке којој је отказао пуномоћје,
настави са пружањем правне помоћи и после отказа ако је то неопходно да се за странку отклони
штета која би у том тренутку настала, али најдуже месец дана по саопштењу отказа надлежном
органу који води поступак.
Члан 19.
Адвокат је дужан да преда странци све њене списе и исправе ако откаже пуномоћје за даље
заступање, а у осталим случајевима - на њен захтев.
Статутом или другим општим актом адвокатске коморе републике ближе се уређују услови и
рокови за чување појединих врста списа и исправа странака, у складу с прописима о чувању
архивске грађе.
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Члан 20.
Адвокат је дужан да стави свој потпис и печат на сваку исправу или поднесак који је сам
саставио или који је састављен у ортачком адвокатском друштву.
Члан 21.
У пружању правне помоћи адвоката може да замени други адвокат, ако законом није другачије
одређено.
Члан 22.
О одређивању притвора против адвоката против кога је покренут поступак због кривичног дела
учињеног у вези са вршењем адвокатске дужности суд обавештава адвокатску комору републике.
У кривичном поступку из става 1. овог члана претрес просторија адвокатске канцеларије и
ортачког адвокатског друштва може да се изврши само на основу одлуке надлежног суда.
Члан 23.
Адвокат има право на награду за свој рад и накнаду трошкова у вези са радом према тарифи о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (адвокатској тарифи).
За одбране по службеној дужности, висину награде за рад адвоката утврђује надлежни савезни
орган.
Прописи којима се утврђују награде и накнаде из ст. 1. и 2. овог члана објављују се у
"Службеном листу СРЈ".
Члан 24.
Адвокат је дужан да изда странци потврду на износ примљен на име награде и накнаде.
Члан 25.
Адвокатска комора може организовати пружање бесплатне правне помоћи грађанима на
територији општинског, односно основног суда.
Члан 26.
Адвокат и ортачко адвокатско друштво не могу да рекламирају своју делатност путем
средстава јавног обавештавања или на други начин.

IV. ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА И ПРЕСТАНАК БАВЉЕЊА
АДВОКАТУРОМ
1. Привремена забрана бављења адвокатуром
Члан 27.
Адвокату ће се привремено забранити бављење адвокатуром ако је против њега одређен
притвор.
Адвокату се може привремено забранити бављење адвокатуром ако је против њега покренут
кривични или дисциплински поступак за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром,
или ако се дисциплински поступак не може успешно спровести без привремене забране бављења
адвокатуром.
Одлука о привременој забрани бављења адвокатуром може да се донесе и кад је покренут
поступак за поништај уписа у именик адвоката из разлога наведених у члану 10. став 1. овог
закона.
О привременој забрани бављења адвокатуром одлучује надлежни орган одређен статутом
адвокатске коморе републике.
Против коначне одлуке о привременој забрани бављења адвокатуром може се покренути
управни спор.

Члан 28.
Решењем о привременој забрани бављења адвокатуром одређује се и трајање привремене
забране.
Привремена забрана бављења адвокатуром престаје када престану разлози због којих је
забрана одређена, што се утврђује решењем надлежне адвокатске коморе.
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2. Престанак бављења адвокатуром
Члан 29.
Адвокату престаје право бављења адвокатуром:
1) ако поднесе захтев за брисање из именика адвоката - од дана достављања решења о
брисању;
2) ако му престаје југословенско држављанство, осим ако испуњава услове из члана 4. став 2.
овог закона - од дана престанка држављанства;
3) ако буде лишен пословне способности - од дана када је правноснажно одлучено о лишењу
пословне способности;
4) ако му је изречена дисциплинска мера брисања из именика адвоката - од дана коначности
одлуке о брисању;
5) ако му је у кривичном поступку изречена мера безбедности забране бављења адвокатуром од дана правноснажности пресуде;
6) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
бављење адвокатуром - од дана правоснажности пресуде;
7) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању дужем
од шест месеци - од дана ступања на издржавање казне;
8) ако се утврди да се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци - од дана
коначности одлуке о брисању;
9) ако заснује радни однос - од дана заснивања радног односа;
10) ако је после спроведеног стечајног поступка или поступка ликвидације престало ортачко
адвокатско друштво или ако адвокат иступи из ортачког адвокатског друштва, а у року од 60 дана
не настави да се бави адвокатуром самостално или у ортачком адвокатском друштву - по протеку
рока од 60 дана од дана правноснажног окончања стечајног поступка или поступка ликвидације,
односно од дана иступања из ортачког адвокатског друштва.
У року од 15 дана од дана наступања неког од разлога за престанак права бављења
адвокатуром из става 1. овог члана, надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе
републике извршиће брисање из именика адвоката.

Члан 30.
Не сматра се престанком бављења адвокатуром привремено одсуство адвоката до две године,
нити одсуство адвоката који је изабран за посланика или одборника у трајању посланичког,
односно одборничког мандата, као ни одсуство адвоката који је изабран или постављен на јавну
функцију у савезном, републичком или покрајинском органу управе или органу јединице локалне
самоуправе док му траје мандат на тој функцији.
Адвокат који жели да користи право на привремено одсуство из става 1. овог члана дужан је да
о томе обавести надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике.

Члан 31.
За време трајања привремене спречености адвоката за бављење адвокатуром због болести,
одсуства или из других разлога који не представљају престанак бављења адвокатуром, надлежни
орган одређен статутом адвокатске коморе републике одређује адвокату привремену замену.
У случају престанка бављења адвокатуром, надлежни орган одређен статутом адвокатске
коморе републике одређује преузиматеља адвокатске канцеларије, односно ортачког адвокатског
друштва који ће окончати послове адвоката, односно ортачког адвокатског друштва које је
престало да се бави адвокатуром.
Ако је адвокат престао да се бави адвокатуром на лични захтев, има право да сам предложи
преузиматеља своје адвокатске канцеларије.
Услови и начин одређивања привремене замене и преузиматеља из ст. 1. и 2. овог члана
уређују се статутом адвокатске коморе републике.

V. АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ
Члан 32.
Адвокатски приправник је лице које се радом на правним пословима код адвоката
оспособљава за самостално бављење адвокатуром.
Адвокатски приправник може започети обављање приправничке праксе ако је уписан у именик
адвокатских приправника.
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За време обављања приправничке праксе, адвокатски приправник има право на зараду,
односно накнаду за рад, као и остала права из радног односа утврђена законом и колективним
уговором.
Члан 33.
Право на упис у именик адвокатских приправника има лице које испуњава следеће услове:
1) да је југословенски држављанин;
2) да је дипломирани правник;
3) да има пословну способност;
4) да није правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за бављење
адвокатуром;
5) да није у радном односу;
6) да се не бави другом професионалном делатношћу, осим у научној, педагошкој,
преводилачкој, уметничкој, публицистичкој, хуманитарној и спортској области;
7) да је засновао радни однос у својству приправника код адвоката или у ортачком адвокатском
друштву.
Члан 34.
Ако се после уписа у именик адвокатских приправника утврди да адвокатски приправник није
испуњавао услове за упис из члана 33. овог закона, надлежни орган одређен статутом адвокатске
коморе републике доноси решење о поништају уписа.
У случају из става 1. овог члана време које је адвокатски приправник провео на раду код
адвоката не признаје се у стаж потребан за полагање правосудног испита.
Члан 35.
Адвокатском приправнику престаје да тече приправнички стаж ако ни после две године од
стицања права на полагање правосудног испита не положи тај испит.
Члан 36.
Адвокатски приправник је дужан да ради по упутствима и у оквиру овлашћења добијених од
адвоката код кога обавља приправничку праксу.
Адвокатски приправник може да замењује пред судовима и другим органима и организацијама
само адвоката код кога је на приправничкој пракси.
Адвокатски приправник може да замењује адвоката код кога је на приправничкој пракси и кад је
адвокат овлашћен да замењује другог адвоката.
Адвокатски приправник не може замењивати адвоката код кога је на приправничкој пракси у
случајевима предвиђеним чланом 17. став 3. овог закона, као и другим случајевима предвиђеним
законом.
Адвокатски приправник не може самостално и за свој рачун да се бави адвокатуром.
Члан 37.
На адвокатске приправнике сходно се примењују одредбе овог закона о поступку уписа у
именик адвоката, о правима и дужностима адвоката, о привременој забрани и престанку права
бављења адвокатуром, као и о правима странаца на бављење адвокатуром у Савезној
Републици Југославији.

VI. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА И ОРТАЧКО АДВОКАТСКО
ДРУШТВО
Члан 38.
Адвокат обавља послове адвокатуре у адвокатској канцеларији или у ортачком адвокатском
друштву.
Члан 39.
Адвокат може имати само једну канцеларију.
Два или више адвоката могу имати заједничку адвокатску канцеларију.
Члан 40.
Адвокатска канцеларија има свој назив и печат.
Назив адвокатске канцеларије мора бити видно истакнут.
Члан 41.
Ортачко адвокатско друштво могу да оснују најмање два адвоката.
Делатност ортачког адвокатског друштва ограничена је само на бављење адвокатуром, а
послове пружања правне помоћи у ортачком адвокатском друштву обављају само адвокати.
Ортачко адвокатско друштво има својство правног лица.
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Права и дужности која су овим законом предвиђена за адвокате у бављењу адвокатуром важе
и за ортачко адвокатско друштво.
Члан 42.
На рад и пословање ортачког адвокатског друштва примењују се одредбе савезних закона
којим су уређени оснивање, пословање и престанак предузећа, ако овим законом није другачије
предвиђено.
Члан 43.
За оснивање ортачког адвокатског друштва адвокати - оснивачи су дужни да прибаве
претходну сагласност адвокатске коморе републике, која оцењује да ли је уговор о оснивању у
складу са овим законом.
Ортачко адвокатско друштво уписује се у судски регистар ако испуњава услове за оснивање
тог облика предузећа и уз прилагање сагласности из става 1. овог члана.
Члан 44.
Ортачко адвокатско друштво стиче право на бављење адвокатуром кад се упише у судски
регистар.
Члан 45.
Ортачко адвокатско друштво је дужно да обавести адвокатску комору републике о извршеном
упису у судски регистар најдоцније у року од три дана од дана пријема решења надлежног суда.
Адвокатска комора републике дужна је да новоосновано ортачко адвокатско друштво упише у
именик ортачких адвокатских друштава најдоцније у року од три дана од дана пријема
обавештења о упису у судски регистар и да о томе обавести Адвокатску комору Југославије.
Члан 46.
Адвокати и ортачка адвокатска друштва могу засновати радни однос са лицима која ће
обављати административне, техничке, финансијске и друге послове, а ортачка адвокатска
друштва и са адвокатима.
На запослене код адвоката и у ортачком адвокатском друштву примењују се одредбе закона
којим се регулишу радни односи, као и одредбе колективног уговора.
Послове из става 1. овог члана могу код адвоката обављати и лица која су са адвокатом
закључила уговор о раду.
Члан 47.
Адвокат оснивач ортачког адвокатског друштва и адвокати запослени у њему дисциплински
одговарају пред надлежним органом одређеним статутом адвокатске коморе републике.
Члан 48.
Надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике покренуће поступак за
брисање ортачког адвокатског друштва из именика ортачких адвокатских друштава:
1) ако се ортачко адвокатско друштво не бави адвокатуром непрекидно дуже од једне године;
2) ако ортачко адвокатско друштво поред адвокатуре почне да се бави и другом делатношћу;
3) ако су оснивачу ортачког адвокатског друштва или адвокатима запосленим у друштву
изрицане дисциплинске мере, услед чега поступање и пословање ортачког адвокатског друштва
штети угледу адвокатуре.
У поступку за брисање ортачког адвокатског друштва из именика ортачких адвокатских
друштава сходно се примењују одредбе овог закона којима је уређено изрицање дисциплинске
мере брисања из именика адвоката.
После доношења правноснажног решења о брисању из именика адвокатских друштава,
надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике покренуће поступак за брисање
ортачког адвокатског друштва из судског регистра.
Члан 49.
Ортачко адвокатско друштво престаје са радом брисањем из судског регистра, на начин и из
разлога утврђених овим законом и савезним законом којим се уређује престанак предузећа.
Одлуку о брисању ортачког адвокатског друштва из судског регистра суд доставља адвокатској
комори републике и Адвокатској комори Југославије.
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VII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ
ПРИПРАВНИКА
Члан 50.
Адвокати и адвокатски приправници одговорни су за савесно бављење адвокатуром и чувањем
њеног угледа.
За утврђивање повреде дужности адвоката и угледа адвокатуре, утврђивање одговорности и
изрицање мера за те повреде образују се дисциплински органи адвокатских комора република, у
складу с њиховим статутима.
Статутом адвокатске коморе републике утврђује се: састав дисциплинских органа; услови и
начин избора и разрешења чланова дисциплинских органа, теже и лакше повреде дужности
адвоката и угледа адвокатуре; поступак за утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање
дисциплинских
мера,
као
и
начин
извршења
изречених
мера.
+ Судска пракса
Члан 51.
Мере које се могу изрећи за повреду дужности и угледа адвокатуре су:
1) новчана казна;
2) брисања из именика адвоката, из именика адвокатских приправника, односно из именика
ортачких адвокатских друштава.
Члан 52.
Износ новчане казне не може бити мањи од петоструког износа најниже награде нити већи од
петоструког износа највише награде прописане адвокатском тарифом.
Одлука надлежног дисциплинског органа адвокатске коморе републике којом је изречена
новчана казна има снагу извршне исправе.
Средства новчаних казни су приход адвокатске коморе републике, а начин њиховог коришћења
уређује
се
статутом
адвокатске
коморе
републике.
+ Судска пракса
Члан 53.
Мера брисања из именика адвоката, именика адвокатских приправника, односно именика
ортачких адвокатских друштава може се изрећи само за тежу повреду дужности адвоката и
угледа адвокатуре.
Под тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре сматра се свако нарушавање
дужности, угледа и кодеска професионалне етике адвоката, а нарочито очигледно несавесно
вршење адвокатуре, пружање правне помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије
пружање правне помоћи, бављење пословима који су неспојиви са угледом и независношћу
адвокатуре, повреда дужности чувања тајне, тражење накнаде веће од накнаде прописане
тарифом, као и одбијање издавања странци потврде за примљени износ награде или накнаде.
Мера брисања из става 1. овог члана не може трајати краће од шест месеци ни дуже од пет
година.
Против коначне одлуке којом је изречена мера брисања из именика адвоката, именика
адвокатских приправника, односно именика ортачких адвокатских друштава може се покренути
управни спор.
Члан 54.
Оснивач ортачког адвокатског друштва и адвокат запослен у друштву које је брисано из
именика адвокатских друштава не могу основати ново адвокатско друштво док траје изречена
забрана бављења адвокатуром.
Адвокат из става 1. овог члана коме није изречена мера брисања из именика адвоката може
наставити да се бави адвокатуром.
Члан 55.
Застарелост покретања дисциплинског поступка наступа протеком једне година од сазнања за
учињену лакшу, а две године за тежу повреду дужности адвоката и угледа адвокатуре, а ако та
повреда има обележје кривичног дела - од дана сазнања за извршено кривично дело.
Застарелост покретања дисциплинског поступка за повреду која има обележје кривичног дела
наступа у складу са одредбама кривичног закона.
Застарелост извршења дисциплинских мера наступа по протеку једне године од дана
правноснажности одлуке којом је мера изречена.
Застарелост се прекида сваком радњом која се предузима ради покретања дисциплинског
поступка или извршења дисциплинске мере.
После сваког прекида застарелости рок почиње поново да тече, али застарелост у сваком
случају наступа кад протекне двапут онолико времена колико је овим законом утврђеном за
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застарелост

покретања

дисциплинског

поступка,

односно

извршења

изречене

мере.

VIII. ПОВЕРАВАЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
Члан 56.
Адвокатској комори Србије и Адвокатској комори Црне Горе поверавају се следећа јавна
овлашћења: одлучују о захтеву за упис у именик адвоката и адвокатских приправника, о
привременој забрани бављења адвокатуром и о престанку права бављења адвокатуром; оцењују
да ли је уговор о оснивању ортачког адвокатског друштва у складу са овим законом; уређују
садржину и начин вођења и воде именике адвоката, адвокатских приправника и ортачких
адвокатских друштава за територију републике; воде дисциплинске поступке и изричу
дисциплинске мере адвокатима и адвокатским приправницима; доносе тарифу о наградама и
накнадама трошкова за рад адвоката.
Члан 57.
Адвокатске коморе република и Адвокатска комора Југославије своју унутрашњу организацију и
рад уређују статутом и другим општим актима. Статутима се уређују нарочито, начин вршења
јавних овлашћења и унутрашњих организација и рад коморе и њених органа.
На статуте адвокатских комора из става 1. овог члана у делу коме је уређен начин вршења
јавних овлашћења, сагласност даје надлежни савезни орган.
+

Судска пракса

Члан 58.
Адвокатској комори Југославије поверавају се следећа јавна овлашћења: остварује
међународну сарадњу у области адвокатуре, представља адвокате са територије Савезне
Републике Југославије пред међународним организацијама, уређује начин вођења и води
јединствене евиденције адвоката и ортачких адвокатских друштава за територију Савезне
Републике
Југославије
и
доноси
кодекс
професионалне
етике
адвоката.
+
Види:
Исправку - СЛ СРЈ, 26/98-27.
Члан 59.
Именици и евиденције из чл. 56. и 58. овог закона су јавне књиге. Изводи из ових именика и
евиденција и потврде издате на основу података из њих су јавне исправе.

IX.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Адвокатске коморе дужне су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона
ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом.
Члан 61.
Адвокатска комора Југославије дужна је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу
овог закона уреди јединствену евиденцију адвоката и ортачких адвокатских друштава у Савезној
Републици Југославији и донесе Кодекс професионалне етике адвоката.
Члан 62.
Адвокатске коморе република дужне су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона пропишу садржину и начин вођења именика адвоката, именика адвокатских приправника и
именика ортачких адвокатских друштава и донесу тарифу о наградама и накнадама за рад
адвоката.
Члан 63.
Захтеви за упис у именик адвоката, односно именик адвокатских приправника који су поднесени
пре ступања на снагу овог закона, а нису решени до његовог ступања на снагу, решиће се у складу
с прописима који су важили у време подношења захтева.
Члан 64.
Дисциплински поступак који је покренут пре ступања на снагу овог закона, а није правноснажно
окончан до његовог ступања на снагу, спровешће се у складу с прописима који су важили у време
покретања дисциплинског поступка.
Члан 65.
Овај закон ступа на снагу 60. дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".

ОСНОВНИ ТЕКСТ
9

Закон о адвокатури
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 24/98.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Адвокатура је независна и самостална професионална делатност пружања правне помоћи у
остваривању и заштити уставом утврђених слобода и права и других законом утврђених права и
интереса домаћих и страних физичких и правних лица.
Члан 2.
Пружање правне помоћи обухвата:
1) давање правних савета;
2) састављање тужби, жалби, молби, представки и других поднесака;
3) састављање уговора, тестамената, изјава и других исправа;
4) заступање и одбрану физичких и правних лица пред судовима и другим државним органима,
предузећима и другим правним лицима;
5) заступање физичких и правних лица у њиховим правним пословима закључивањем уговора
и поравнања, пријемом и исплатом новца и давањем изјава и отказа;
6) обављање других послова правне помоћи у име и за рачун физичког или правног лица, на
основу којих то лице остварује неко право.

II. УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ
Члан 3.
Адвокат стиче право бављења адвокатуром уписом у именик адвоката и полагањем заклетве.
Члан 4.
Право уписа у именик адвоката има лице које испуњава следеће услове:
1) да је југословенски држављанин;
2) да је дипломирани правник с положеним правосудним испитом;
3) да има пословну способност;
4) да није правноснажно осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за бављење
адвокатуром;
5) да није у радном односу;
6) да се не бави другом професионалном делатношћу, осим у научној, педагошкој,
преводилачкој, уметничкој, публицистичкој, хуманитарној и спортској области.
Држављанин друге државе који по праву те државе испуњава услове за бављење адвокатуром
има право уписа у именик адвоката, уз постојање узајамности.
Редовни професори факултета из позитивноправних предмета имају право уписа у именик
адвоката и без положеног правосудног испита.
Члан 5.
Решење о захтеву за упис у именик адвоката доноси, у року од 60 дана од дана подношења
захтева, надлежни орган утврђен статутом адвокатске коморе основане за територију републике
(у даљем тексту: адвокатска комора републике).
Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе и доказе да испуњава услове из члана 4.
овог закона, као и да одреди седиште адвокатске канцеларије.
Члан 6.
Подносилац захтева сноси трошкове уписа чију висину утврђује адвокатска комора републике,
и то највише до износа три просечне нето месечне зараде у републици остварене у месецу који
претходи подношењу захтева за упис, према званичним подацима републичког органа надлежног
за послове статистике.
Члан 7.
Примерак решења на основу кога је извршен упис у именик адвоката и ортачких адвокатских
друштава надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике доставља адвокатској
комори основаној за територију Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: Адвокатска
комора Југославије) ради вођења јединствене евиденције адвоката и ортачких адвокатских
друштава на територији Савезне Републике Југославије.
Начин вођења евиденција из става 1. овог члана ближе се уређује статутом Адвокатске коморе
Југославије.
Члан 8.
Подносилац захтева за упис у именик адвоката може покренути управни спор против коначног
решења адвокатске коморе републике којим се одбија захтев за упис у именик адвоката, као и
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ако адвокатска комора републике није одлучила о поднесеном захтеву за упис у именик адвоката
у року из члана 5. став 1. овог закона.
Члан 9.
Ако је против подносиоца захтева за упис у именик адвоката покренута истрага или
подигнута оптужница за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром, одлучивање
о захтеву може да се одложи до окончања покренутог поступка, о чему надлежни орган
одређен статутом адвокатске коморе републике доноси посебно решење.
Члан 10.
Ако се после уписа у именик адвоката сазна да нису постојали услови за упис неког лица у
именик адвоката, надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике ће
решењем поништити упис.
Поступак за поништај уписа може покренути адвокатска комора републике и Адвокатска
комора Југославије.
О покренутом поступку за поништај уписа надлежни орган одређен статутом адвокатске
коморе републике дужан је да одмах, а најдоцније у року од три дана, обавести Адвокатску
комору Југославије и адвоката против кога је покренут поступак.
Ако је поступак покренут због неиспуњења услова из члана 4. став 1. тачка 6. овог закона,
одлука се не може донети ако адвокату није омогућено да се изјасни о разлозима за поништај
уписа.
Члан 11.
Против коначног решења адвокатске коморе републике којим је поништен упис у именик
адвоката може се покренути управни спор.
Члан 12.
Подносилац захтева који је уписан у именик адвоката има право и дужност да, у року од 30
дана од дана доношења одлуке о упису, пред председником адвокатске коморе републике код
које је уписан или лицем које он овласти положи заклетву која гласи:
"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду
придржавати устава, закона и других прописа, статута коморе и Кодекса професионалне етике
адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед адвокатуре."
Члан 13.
У именик адвоката уписује се, без испитивања услова за упис, адвокат који премешта
седиште своје канцеларије с подручја једне на подручје друге адвокатске коморе на
територији Савезне Републике Југославије.
Адвокат који мења седиште адвокатске канцеларије на територији исте адвокатске коморе
републике дужан је да у року од седам дана од дана промене седишта о томе обавести ту
комору, која ову чињеницу уноси у именик адвоката.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се у случају промене седишта ортачког
адвокатског друштва.
Члан 14.
Адвокат - страни држављанин који није уписан у именик адвоката по одредбама овог закона
може да обавља послове адвокатуре у појединим случајевима на територији Савезне
Републике Југославије под условом узајамности.

III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА
Члан 15.
Адвокат је дужан да се стварно и стално бави пружањем правне помоћи.
Адвокат је дужан да странци савесно пружа правну помоћ у складу са законом, статутом и
Кодексом професионалне етике адвоката.
Адвокат је дужан да чува као тајну оно што му је странка поверила.
Члан 16.
Адвокат не може да се бави пословима који су неспојиви са угледом и независношћу
адвокатуре.
Послови из става 1. овог члана ближе се одређују Кодексом професионалне етике
адвоката.
Члан 17.
Адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити пружање правне помоћи странци која му се
обратила, осим у случајевима предвиђеним законом, као и у случају када би одбијање
пружања правне помоћи нанело штету странци.
Адвокат не може одбити пружање правне помоћи ако га као заступника или браниоца
постави суд, у складу са законом, осим ако постоје разлози предвиђени законом због којих је
дужан да одбије заступање.
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Адвокат је дужан да одбије пружање правне помоћи ако је у истој правној ствари заступао
противну странку, ако је противну странку заступао адвокат који ради у заједничкој адвокатској
канцеларији или у истом ортачком адвокатском друштву или ако је у истој правној ствари
поступао као носилац правосудне функције или као службено лице у управном поступку, као и
у другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 18.
Адвокат има право да откаже пуномоћје за даље заступање у свако доба, осим ако би отказ
пуномоћја нанео странци ненадокнадиву штету.
О отказу пуномоћја адвокат је дужан да одмах обавести надлежни орган који води поступак.
Адвокат који је отказао пуномоћје дужан је да, на захтев странке којој је отказао пуномоћје,
настави са пружањем правне помоћи и после отказа ако је то неопходно да се за странку
отклони штета која би у том тренутку настала, али најдуже месец дана по саопштењу отказа
надлежном органу који води поступак.
Члан 19.
Адвокат је дужан да преда странци све њене списе и исправе ако откаже пуномоћје за
даље заступање, а у осталим случајевима - на њен захтев.
Статутом или другим општим актом адвокатске коморе републике ближе се уређују услови
и рокови за чување појединих врста списа и исправа странака, у складу с прописима о чувању
архивске грађе.
Члан 20.
Адвокат је дужан да стави свој потпис и печат на сваку исправу или поднесак који је сам
саставио или који је састављен у ортачком адвокатском друштву.
Члан 21.
У пружању правне помоћи адвоката може да замени други адвокат, ако законом није
другачије одређено.
Члан 22.
О одређивању притвора против адвоката против кога је покренут поступак због кривичног
дела учињеног у вези са вршењем адвокатске дужности суд обавештава адвокатску комору
републике.
У кривичном поступку из става 1. овог члана претрес просторија адвокатске канцеларије и
ортачког адвокатског друштва може да се изврши само на основу одлуке надлежног суда.
Члан 23.
Адвокат има право на награду за свој рад и накнаду трошкова у вези са радом према
тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката (адвокатској тарифи).
За одбране по службеној дужности, висину награде за рад адвоката утврђује надлежни
савезни орган.
Прописи којима се утврђују награде и накнаде из ст. 1. и 2. овог члана објављују се у
"Службеном листу СРЈ".
Члан 24.
Адвокат је дужан да изда странци потврду на износ примљен на име награде и накнаде.
Члан 25.
Адвокатска комора може организовати пружање бесплатне правне помоћи грађанима на
територији општинског, односно основног суда на основу уговора који закључује са општином
која обезбеђује материјалне и друге услове за пружање те помоћи.
Члан 26.
Адвокат и ортачко адвокатско друштво не могу да рекламирају своју делатност путем
средстава јавног обавештавања или на други начин.

IV. ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА И ПРЕСТАНАК БАВЉЕЊА
АДВОКАТУРОМ
1. Привремена забрана бављења адвокатуром
Члан 27.
Адвокату ће се привремено забранити бављење адвокатуром ако је против њега одређен
притвор.
Адвокату се може привремено забранити бављење адвокатуром ако је против њега
покренут кривични или дисциплински поступак за дело које га чини недостојним за бављење
адвокатуром, или ако се дисциплински поступак не може успешно спровести без привремене
забране бављења адвокатуром.
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Одлука о привременој забрани бављења адвокатуром може да се донесе и кад је покренут
поступак за поништај уписа у именик адвоката из разлога наведених у члану 10. став 1. овог
закона.
О привременој забрани бављења адвокатуром одлучује надлежни орган одређен статутом
адвокатске коморе републике.
Против коначне одлуке о привременој забрани бављења адвокатуром може се покренути
управни спор.
Члан 28.
Решењем о привременој забрани бављења адвокатуром одређује се и трајање привремене
забране.
Привремена забрана бављења адвокатуром престаје када престану разлози због којих је
забрана одређена, што се утврђује решењем надлежне адвокатске коморе.

2. Престанак бављења адвокатуром
Члан 29.
Адвокату престаје право бављења адвокатуром:
1) ако поднесе захтев за брисање из именика адвоката - од дана достављања решења о
брисању;
2) ако му престаје југословенско држављанство, осим ако испуњава услове из члана 4. став
2. овог закона - од дана престанка држављанства;
3) ако буде лишен пословне способности - од дана када је правноснажно одлучено о
лишењу пословне способности;
4) ако му је изречена дисциплинска мера брисања из именика адвоката - од дана
коначности одлуке о брисању;
5) ако му је у кривичном поступку изречена мера безбедности забране бављења
адвокатуром - од дана правноснажности пресуде;
6) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
бављење адвокатуром - од дана правоснажности пресуде;
7) ако је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело на казну затвора у трајању
дужем од шест месеци - од дана ступања на издржавање казне;
8) ако се утврди да се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци - од дана
коначности одлуке о брисању;
9) ако заснује радни однос ван адвокатуре осим у областима из члана 4. став 1. тачка 6.
овог закона - од дана заснивања радног односа;
10) ако је после спроведеног стечајног поступка или поступка ликвидације престало ортачко
адвокатско друштво или ако адвокат иступи из ортачког адвокатског друштва, а у року од 60
дана не настави да се бави адвокатуром самостално или у ортачком адвокатском друштву по протеку рока од 60 дана од дана правноснажног окончања стечајног поступка или поступка
ликвидације, односно од дана иступања из ортачког адвокатског друштва.
У року од 15 дана од дана наступања неког од разлога за престанак права бављења
адвокатуром из става 1. овог члана, надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе
републике извршиће брисање из именика адвоката.
Члан 30.
Не сматра се престанком бављења адвокатуром привремено одсуство адвоката до две
године, као ни одсуство адвоката који је изабран за посланика или одборника у трајању
посланичког, односно одборничког мандата.
Адвокат који жели да користи право на привремено одсуство из става 1. овог члана дужан
је да о томе обавести надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике.
Члан 31.
За време трајања привремене спречености адвоката за бављење адвокатуром због
болести, одсуства или из других разлога који не представљају престанак бављења
адвокатуром, надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике одређује
адвокату привремену замену.
У случају престанка бављења адвокатуром, надлежни орган одређен статутом адвокатске
коморе републике одређује преузиматеља адвокатске канцеларије, односно ортачког
адвокатског друштва који ће окончати послове адвоката, односно ортачког адвокатског
друштва које је престало да се бави адвокатуром.
Ако је адвокат престао да се бави адвокатуром на лични захтев, има право да сам
предложи преузиматеља своје адвокатске канцеларије.
Услови и начин одређивања привремене замене и преузиматеља из ст. 1. и 2. овог члана
уређују се статутом адвокатске коморе републике.

V. АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ
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Члан 32.
Адвокатски приправник је лице које се радом на правним пословима код адвоката
оспособљава за самостално бављење адвокатуром.
Адвокатски приправник може започети обављање приправничке праксе ако је уписан у
именик адвокатских приправника.
За време обављања приправничке праксе, адвокатски приправник има право на зараду,
односно накнаду за рад, као и остала права из радног односа утврђена законом и колективним
уговором.
Члан 33.
Право на упис у именик адвокатских приправника има лице које испуњава следеће услове:
1) да је југословенски држављанин;
2) да је дипломирани правник;
3) да има пословну способност;
4) да није правноснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за бављење
адвокатуром;
5) да није у радном односу;
6) да се не бави другом професионалном делатношћу, осим у научној, педагошкој,
преводилачкој, уметничкој, публицистичкој, хуманитарној и спортској области;
7) да је засновао радни однос у својству приправника код адвоката или у ортачком
адвокатском друштву.
Члан 34.
Ако се после уписа у именик адвокатских приправника утврди да адвокатски приправник
није испуњавао услове за упис из члана 33. овог закона, надлежни орган одређен статутом
адвокатске коморе републике доноси решење о поништају уписа.
У случају из става 1. овог члана време које је адвокатски приправник провео на раду код
адвоката не признаје се у стаж потребан за полагање правосудног испита.
Члан 35.
Адвокатском приправнику престаје да тече приправнички стаж ако ни после две године од
стицања права на полагање правосудног испита не положи тај испит.
Члан 36.
Адвокатски приправник је дужан да ради по упутствима и у оквиру овлашћења добијених од
адвоката код кога обавља приправничку праксу.
Адвокатски приправник може да замењује пред судовима и другим органима и
организацијама само адвоката код кога је на приправничкој пракси.
Адвокатски приправник може да замењује адвоката код кога је на приправничкој пракси и
кад је адвокат овлашћен да замењује другог адвоката.
Адвокатски приправник не може замењивати адвоката код кога је на приправничкој пракси у
случајевима предвиђеним чланом 17. став 3. овог закона, као и другим случајевима
предвиђеним законом.
Адвокатски приправник не може самостално и за свој рачун да се бави адвокатуром.
Члан 37.
На адвокатске приправнике сходно се примењују одредбе овог закона о поступку уписа у
именик адвоката, о правима и дужностима адвоката, о привременој забрани и престанку
права бављења адвокатуром, као и о правима странаца на бављење адвокатуром у Савезној
Републици Југославији.

VI. АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА И ОРТАЧКО АДВОКАТСКО
ДРУШТВО
Члан 38.
Адвокат обавља послове адвокатуре у адвокатској канцеларији или у ортачком адвокатском
друштву.
Члан 39.
Адвокат може имати само једну канцеларију.
Два или више адвоката могу имати заједничку адвокатску канцеларију.
Члан 40.
Адвокатска канцеларија има свој назив и печат.
Назив адвокатске канцеларије мора бити видно истакнут.
Члан 41.
Ортачко адвокатско друштво могу да оснују најмање два адвоката.
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Делатност ортачког адвокатског друштва ограничена је само на бављење адвокатуром, а
послове пружања правне помоћи у ортачком адвокатском друштву обављају само адвокати.
Ортачко адвокатско друштво има својство правног лица.
Права и дужности која су овим законом предвиђена за адвокате у бављењу адвокатуром
важе и за ортачко адвокатско друштво.
Члан 42.
На рад и пословање ортачког адвокатског друштва примењују се одредбе савезних закона
којим су уређени оснивање, пословање и престанак предузећа, ако овим законом није
другачије предвиђено.
Члан 43.
За оснивање ортачког адвокатског друштва адвокати - оснивачи су дужни да прибаве
претходну сагласност адвокатске коморе републике, која оцењује да ли је уговор о оснивању у
складу са овим законом.
Ортачко адвокатско друштво уписује се у судски регистар ако испуњава услове за
оснивање тог облика предузећа и уз прилагање сагласности из става 1. овог члана.
Члан 44.
Ортачко адвокатско друштво стиче право на бављење адвокатуром кад се упише у судски
регистар.
Члан 45.
Ортачко адвокатско друштво је дужно да обавести адвокатску комору републике о
извршеном упису у судски регистар најдоцније у року од три дана од дана пријема решења
надлежног суда.
Адвокатска комора републике дужна је да новоосновано ортачко адвокатско друштво упише
у именик ортачких адвокатских друштава најдоцније у року од три дана од дана пријема
обавештења о упису у судски регистар и да о томе обавести Адвокатску комору Југославије.
Члан 46.
Адвокати и ортачка адвокатска друштва могу засновати радни однос са лицима која ће
обављати административне, техничке, финансијске и друге послове, а ортачка адвокатска
друштва и са адвокатима.
На запослене код адвоката и у ортачком адвокатском друштву примењују се одредбе
закона којим се регулишу радни односи, као и одредбе колективног уговора.
Послове из става 1. овог члана могу код адвоката обављати и лица која су са адвокатом
закључила уговор о раду.
Члан 47.
Адвокат оснивач ортачког адвокатског друштва и адвокати запослени у њему дисциплински
одговарају пред надлежним органом одређеним статутом адвокатске коморе републике.
Члан 48.
Надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике покренуће поступак за
брисање ортачког адвокатског друштва из именика ортачких адвокатских друштава:
1) ако се ортачко адвокатско друштво не бави адвокатуром непрекидно дуже од једне
године;
2) ако ортачко адвокатско друштво поред адвокатуре почне да се бави и другом
делатношћу;
3) ако су оснивачу ортачког адвокатског друштва или адвокатима запосленим у друштву
изрицане дисциплинске мере, услед чега поступање и пословање ортачког адвокатског друштва
штети угледу адвокатуре.
У поступку за брисање ортачког адвокатског друштва из именика ортачких адвокатских
друштава сходно се примењују одредбе овог закона којима је уређено изрицање
дисциплинске мере брисања из именика адвоката.
После доношења правноснажног решења о брисању из именика адвокатских друштава,
надлежни орган одређен статутом адвокатске коморе републике покренуће поступак за
брисање ортачког адвокатског друштва из судског регистра.
Члан 49.
Ортачко адвокатско друштво престаје са радом брисањем из судског регистра, на начин и
из разлога утврђених овим законом и савезним законом којим се уређује престанак предузећа.
Одлуку о брисању ортачког адвокатског друштва из судског регистра суд доставља
адвокатској комори републике и Адвокатској комори Југославије.

VII. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ
ПРИПРАВНИКА
Члан 50.
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Адвокати и адвокатски приправници одговорни су за савесно бављење адвокатуром и
чувањем њеног угледа.
За утврђивање повреде дужности адвоката и угледа адвокатуре, утврђивање одговорности
и изрицање мера за те повреде образују се дисциплински органи адвокатских комора
република, у складу с њиховим статутима.
Статутом адвокатске коморе републике утврђује се: састав дисциплинских органа; услови и
начин избора и разрешења чланова дисциплинских органа, теже и лакше повреде дужности
адвоката и угледа адвокатуре; поступак за утврђивање дисциплинске одговорности и
изрицање дисциплинских мера, као и начин извршења изречених мера.
Члан 51.
Мере које се могу изрећи за повреду дужности и угледа адвокатуре су:
1) новчана казна;
2) брисања из именика адвоката, из именика адвокатских приправника, односно из именика
ортачких адвокатских друштава.
Члан 52.
Износ новчане казне не може бити мањи од петоструког износа најниже награде нити већи
од петоструког износа највише награде прописане адвокатском тарифом.
Одлука надлежног дисциплинског органа адвокатске коморе републике којом је изречена
новчана казна има снагу извршне исправе.
Средства новчаних казни су приход адвокатске коморе републике, а начин њиховог
коришћења уређује се статутом адвокатске коморе републике.
Члан 53.
Мера брисања из именика адвоката, именика адвокатских приправника, односно именика
ортачких адвокатских друштава може се изрећи само за тежу повреду дужности адвоката и
угледа адвокатуре.
Под тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре сматра се свако нарушавање
дужности, угледа и кодеска професионалне етике адвоката, а нарочито очигледно несавесно
вршење адвокатуре, бављење пословима који су неспојиви са угледом и независношћу
адвокатуре, повреда дужности чувања тајне, тражење накнаде веће од накнаде прописане
тарифом, као и одбијање издавања странци потврде за примљени износ награде или накнаде.
Мера брисања из става 1. овог члана не може трајати краће од шест месеци ни дуже од пет
година.
Против коначне одлуке којом је изречена мера брисања из именика адвоката, именика
адвокатских приправника, односно именика ортачких адвокатских друштава може се
покренути управни спор.
Члан 54.
Оснивач ортачког адвокатског друштва и адвокат запослен у друштву које је брисано из
именика адвокатских друштава не могу основати ново адвокатско друштво док траје изречена
забрана бављења адвокатуром.
Адвокат из става 1. овог члана коме није изречена мера брисања из именика адвоката
може наставити да се бави адвокатуром.
Члан 55.
Застарелост покретања дисциплинског поступка наступа протеком једне година од сазнања
за учињену лакшу, а две године за тежу повреду дужности адвоката и угледа адвокатуре, а
ако та повреда има обележје кривичног дела - од дана сазнања за извршено кривично дело.
Застарелост покретања дисциплинског поступка за повреду која има обележје кривичног
дела наступа у складу са одредбама кривичног закона.
Застарелост извршења дисциплинских мера наступа по протеку једне године од дана
правноснажности одлуке којом је мера изречена.
Застарелост се прекида сваком радњом која се предузима ради покретања дисциплинског
поступка или извршења дисциплинске мере.
После сваког прекида застарелости рок почиње поново да тече, али застарелост у сваком
случају наступа кад протекне двапут онолико времена колико је овим законом утврђеном за
застарелост покретања дисциплинског поступка, односно извршења изречене мере.

VIII. ПОВЕРАВАЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
Члан 56.
Адвокатској комори Србије и Адвокатској комори Црне Горе поверавају се следећа јавна
овлашћења: одлучују о захтеву за упис у именик адвоката и адвокатских приправника, о
привременој забрани бављења адвокатуром и о престанку права бављења адвокатуром;
оцењују да ли је уговор о оснивању ортачког адвокатског друштва у складу са овим законом;
уређују садржину и начин вођења и воде именике адвоката, адвокатских приправника и
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ортачких адвокатских друштава за територију републике; воде дисциплинске поступке и
изричу дисциплинске мере адвокатима и адвокатским приправницима; доносе тарифу о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Члан 57.
Адвокатске коморе република и Адвокатска комора Југославије своју унутрашњу
организацију и рад уређују статутом и другим општим актима. Статутима се уређују нарочито,
начин вршења јавних овлашћења и унутрашњих организација и рад коморе и њених органа.
На статуте адвокатских комора из става 1. овог члана у делу коме је уређен начин вршења
јавних овлашћења, сагласност даје надлежни савезни орган.
Члан 58.
Адвокатској комори Југославије поверавају се следећа јавна овлашћења: остварује
међународну сарадњу у области адвокатуре, представља адвокате са територије Савезне
Републике Југославије пред међународним организацијама, уређује начин вођења
јединствене евиденције адвоката и ортачких адвокатских друштава за територију Савезне
Републике Југославије и обавља друге послове од интереса за адвокатуру, у складу са
законом.
Члан 59.
Именици и евиденције из чл. 56. и 58. овог закона су јавне књиге. Изводи из ових именика и
евиденција и потврде издате на основу података из њих су јавне исправе.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Адвокатске коморе дужне су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом.
Члан 61.
Адвокатска комора Југославије дужна је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу
овог закона уреди јединствену евиденцију адвоката и ортачких адвокатских друштава у
Савезној Републици Југославији и донесе Кодекс професионалне етике адвоката.
Члан 62.
Адвокатске коморе република дужне су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог
закона пропишу садржину и начин вођења именика адвоката, именика адвокатских
приправника и именика ортачких адвокатских друштава и донесу тарифу о наградама и
накнадама за рад адвоката.
Члан 63.
Захтеви за упис у именик адвоката, односно именик адвокатских приправника који су
поднесени пре ступања на снагу овог закона, а нису решени до његовог ступања на снагу,
решиће се у складу с прописима који су важили у време подношења захтева.
Члан 64.
Дисциплински поступак који је покренут пре ступања на снагу овог закона, а није
правноснажно окончан до његовог ступања на снагу, спровешће се у складу с прописима који
су важили у време покретања дисциплинског поступка.
Члан 65.
Овај закон ступа на снагу 60. дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".

ИЗМЕНЕ

Исправка Закона о адвокатури
Исправка је објављена у "Службеном листу СРЈ", бр.
26/98.
У члану 58. после речи: "начин вођења" треба да стоје речи: "и води", а уместо речи:
"обавља друге послове од интереса за адвокатуру, у складу са законом" треба да стоје речи.
"доноси кодекс професионалне етике адвоката".

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 4. став
1. тачка 4); члана 6; члана 22; члана 23. став 2; члана 25;
члана 29. став 1. тачка 9); члана 53. став 4; члана 56,
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члана 57. став 2; члана 58. и члана 60. до 65. Закона о
адвокатури
Одлука је објављена у "Службеном листу СРЈ", бр.
69/2000.

IV
5. Савезни уставни суд, на основу одредбе члана 124. став 1. тачка 2) Устава СРЈ, и чл. 68.
став 1. тач. 2) и 10) Закона о Савезном уставном суду ("Службени лист СРЈ", број 36/92) и чл.
14. и 24. Пословника Савезног уставног суда ("Службени лист СРЈ", бр. 44/93 и 25/95) по
одржаној јавној расправи, на седници о већању и гласању, одржаној 19. октобра 2000. године,
донео је

Одлуку
1. Утврђује се да одредба члана 25. у делу који гласи: "на основу уговора који закључује са
општином која обезбеђује материјалне и друге услове за пружање те помоћи" и члана 29. став
1. тачка 9) у делу који гласи: "ван адвокатуре осим у областима из члана 4. став 1. тачка 6)
овог закона" Закона о адвокатури ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98 и 26/98) није сагласна са
Уставом СРЈ.
...
Савезни уставни суд донео је ову одлуку у саставу: председник Савезног уставног суда др
Милутин Срдић, и судије - Милан Вешовић, мр Миломир Јаковљевић, мр Аранђел Маркићевић
и Ирина Томић.
IУ бр. 88/98, 104/98 и 105/98
19. октобра 2000. године
Београд
Председник
Савезног уставног суда
др Милутин Срдић, с. р.
На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама
Закона о адвокатури
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о адвокатури, који је донела Савезна
скупштина, на седници Већа грађана од 26. фебруара 2002. године и на седници Већа
република од 26. фебруара 2002. године.
ПР бр. 91
26. фебруара 2002. године
Београд
Председник
Савезне Републике Југославије
др Војислав Коштуница, с. р.

Закон о изменама и допунама Закона о адвокатури
Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр.
11/2002 од 27.2.2002. године.
Члан 1.
У Закону о адвокатури ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98) у члану 4. став 1. тачка 6. на крају,
тачка се замењује тачком и зарезом и додаје тачка 7, која гласи:
"7) да је достојно поверења за обављање адвокатуре.".
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
"Није достојно поверења за обављање адвокатуре, у смислу става 1. тачка 7. овог члана,
лице из чијег се понашања у обављању раније професионалне делатности или других
поступака може закључити да неће савесно обављати адвокатуру и чувати њен углед.
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Достојност поверења за обављање адвокатуре утврђује се у складу са општеприхваћеним
моралним нормама и кодексом професионалне етике адвоката.".
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 2.
У члану 10. став 4. речи: "тачка 6." замењује се речима: "тач. 6. и 7.".
Члан 3.
У члану 17. став 3. мења се и гласи:
"Адвокат је дужан да одбије пружање правне помоћи:
1) ако је у истој правној ствари заступао противну странку;
2) ако је противну странку заступао адвокат који ради у заједничкој адвокатској канцеларији
или у истом ортачком адвокатском друштву;
3) ако је у правној ствари у којој странка тражи правну помоћ поступао као носилац
правосудне функције, односно као судија, јавни тужилац или заменик јавног тужиоца;
4) ако му у року од годину дана од престанка правосудне функције правну помоћ затражи
странка у чијој је било којој другој правној ствари поступао као носилац правосудне функције;
5) у другим случајевима предвиђеним законом.".
Члан 4.
После члана 17. додаје се нови члан 17а, који гласи:
"Члан 17а.
Адвокат не може вршити заступање и одбрану физичких и правних лица на подручју
Окружног суда у чијој је надлежности обављао правосудну функцију или функцију у органу
управе у року од годину дана од дана престанка функције.".
Члан 5.
У члану 30. став 1. мења се и гласи:
"Не сматра се престанком бављења адвокатуром привремено одсуство адвоката до две
године, нити одсуство адвоката који је изабран за посланика или одборника у трајању
посланичког, односно одборничког мандата, као ни одсуство адвоката који је изабран или
постављен на јавну функцију у савезном, републичком или покрајинском органу управе или
органу јединице локалне самоуправе док му траје мандат на тој функцији.".
Члан 6.
У члану 53. став 2, после речи: "вршење адвокатуре", додају се речи: "пружање правне
помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије пружање правне помоћи.".
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".

Одлука о оцењивању уставности одредаба члана 17.
став 3. тачка 4) и члана 17а) Закона о адвокатури
Одлука је објављена у "Службеном листу СРЈ", бр.
72/2002 од 31.12.2002. године.
...
5. Савезни уставни суд, на основу одредбе члана 124. став 1. тачка 2) Устава СРЈ, члана
68. став 1. тачка 2) Закона о Савезном уставном суду ("Службени лист СРЈ", број 36/92) и
члана 24. Пословника Савезног уставног суда ("Службени лист СРЈ", бр. 44/93 и 25/95), на
седници одржаној 25. децембра 2002. године, донео је

Одлуку
1. Утврђује се да одредба члана 17а) Закона о адвокатури ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98,
26/98, 69/2000 и 11/2002) није сагласна са Уставом СРЈ.
2. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцењивање уставности одредбе
члана 17. став 3. тачка 4) Закона о адвокатури ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 26/98, 69/2000
и 11/2002).
Савезни уставни суд донео је ову одлуку у саставу: председник Савезног уставног суда др
Момчило Грубач и судије - Милорад Гогић, мр Миломир Јаковљевић, Веселин Лекић и
Александар Симић.
IУ бр. 62/2002, 68/2002, 69/2002,
70/2002, 105/2002, 111/2002, 126/2002
и 190/2002
25. децембра 2002. године
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Београд
Председник
Савезног уставног суда
др Момчило Грубач, с. р.

Члан 64. Уставне повеље државне заједнице Србија и
Црна Гора
Уставна повеља је објављена у "Службеном листу
Србије и Црне Горе", бр. 1/2003 од 4.2.2003. године.

Примена закона Савезне Републике Југославије
Члан 64.
Закони Савезне Републике Југославије у пословима Србије и Црне Горе примењиваће се
као закони Србије и Црне Горе.
Закони Савезне Републике Југославије изван послова Србије и Црне Горе примењиваће се
као закони држава чланица, до доношења нових прописа од стране држава чланица, осим
закона за које скупштина државе чланице одлучи да се не примењује.

Члан 74 Закона о адвокатури
Закон је објављен у "Службеном листу РЦГ", бр.
79/2006 од 26.12.2006. године.
Члан 74
Даном почетка примјене овог закона престаје да важи Закон о адвокатури ("Службени лист
СРЈ", бр. 24/98 и 11/2002) и Закон о адвокатури и служби правне помоћи ("Службени лист
СРЦГ", бр. 11/79 и 11/88).

20

