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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: office@aks.org.rs         a.k.srbije@gmail.com 

Број: 1069-2/2020 
Датум: 26.12.2020. 

 

 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије је, на седници која је одржана 

26.12.2020., на основу члана 66. Закона о адвокатури («Службени гласник РС» 31/2011, 
24/2012 – ОУС), члана 5. став 3, 20 став 4 и 36 Закона о Високом савету судства 
(«Службени гласник РС» 116/2008, 101/2010, 88/2011, 106/2015), члана 5. став 3, 20 став 
4 и 36 Закона о Државном већу тужилаца («Службени гласник РС» 116/2008, 101/2010, 
88/2011, 106/2015) и члана 115. став 3. Статута Адвокатске коморе Србије («Сл. глaсник 
РС» 85/2011, 78/2012, 86/2013), донео  

 

О Д Л У К У 

1. Отпочиње поступак избора кандидата за изборне чланове Високог савета 
судства и Државног већа тужилаштва из реда адвоката. 

2. Позивају се адвокатске коморе у Србији да доставе предлоге кандидата за 
изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката. 
Кандидатуре се подносе почев од дана објављивања ове Одлуке. 

Објавити јавни позив за достављање предлога кандидата за избор изборних 
чланова Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката на интернет 
страници Адвокатске коморе Србије www.aks.org.rs. 

3. Критеријуми за предлагање кандидата за изборне чланове Високог савета 
судства и Државног већа тужилаца утврђени су одредбама члана 153 став 3 и члана 164 
став 3 Устава Србије, одредбом члана 5 став 3 Закона о високом савету судства, односно 
одредбом члана 5 став 3 Закона о Државном већу тужилаца, а којима је прописано да се за 
изборног члана наведених тела може изабрати адвокат са најмање 15 година искуства у 
струци.  

Поред критеријума који су прописани Уставом РС, Законом о Високом савету 
судства и Законом о Државном већу тужилаца, предложени кандидати треба да 
испуњавају и услове из члана 115 став 6 Статута Адвокатске коморе Србије: 

- да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе 
Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 

- да није дисциплински кажњаван 10 година које претходе подношењу 
кандидатуре, 

- да није осуђиван за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење 
адвокатуром, 

- да није члан органа политичке странке.  

Кандидатура за Изборне чланове Високог савета судства и Државног већа 
тужилаштва из реда адвоката садржи: 

                     - биографију кандидата,  

- потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан 
предложени кандидат о професионалном статусу и да ли је остварио права из пензијског 
осигурања, 
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- потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан 
предложени кандидат да није дисциплински кажњаван у периоду од 10 година који 
претходе подношењу кандидатуре, 

- изјаву кандидата да није члан органа политичке странке. 

Адвокатска комора Србије, по службеној дужности, прибавља извештај о 
неосуђиваности предложеног кандидата.  

3. Рок за достављање предлога кандидата је 01.02.2021. године. 

4. Адвокатска кoмора Србије ће, као овлашћени предлагач, доставити Народној 
скупштини Републике Србије одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије о избору 
кандидата за изборне чланове првог састава Високог савета судства, односно Државног 
већа тужилаца из реда адвоката са изјавама кандидата о прихватању кандидатуре и 
биографијама и предложити јој да за изборне чланове првог састава из реда адвоката 
Високог савета судства и Државног већа тужилаца изабере адвокате који су за ове 
функције предложени. 

5. Одлуку објавити на интернет страници Адвокатске коморе Србије 
www.aks.org.rs. 

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                                 Виктор Гостиљац, адвокат 
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