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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 и a.k.srbije@gmail.com 
     

Број: 240/2021 
Датум: 27.02.2021.  
 

 
Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној дана 27.02.2021., на основу 
члана 67. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012-ОУС), члана 61. 
ст. 2, 3, 4, 5 и 6 и члана 62. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 
85/2011, 78/2012, 86/2013), донео је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР  

НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈА И ЧЛАНОВА ОРГАНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2021 - 2025 

 
I 

Расписују се избори за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе 
Србије за мандатни период 2021 – 2025. и то: 

- 220 представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије 
- 21 члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије. 

Избор представника у Скупштини и чланова Управног  одбора Адвокатске коморе Србије 
бирају скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије на 
непосредним изборима и искључиво тајним гласањем у складу са одредбама Статута 
Адвокатске коморе Србије. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије формира се по представничком принципу и то тако 
што свака адвокатска комора бира у Скупштину једног делегата на сваких 50 адвоката 
чланова те коморе, с тим да ниједна адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије 
не може да има више од 49% укупног броја представника (члан 16. Статута Адвокатске 
коморе Србије).  

На основу извештаја адвокатских комора у Србији, са стањем на дан 08.02.2021. у Именик 
адвоката Адвокатске коморе Србије укупно је уписано 10939 адвоката, па се утврђује да 
Скупштину Адвокатске коморе Србије чини укупно 220 представника и да 49% укупног 
броја представника износи 108. 

Утврђује се састав Скупштине Адвокатске коморе Србије у мандатном периоду 2021-2025 
и број представника који је чине по адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе 
Србије, а број чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије утврђен је одредбом 
члана 32. Ст.2 Статута Адвокатске коморе Србије: 
 

Адвокатска комора 
Број чланова  

на дан 
08.02.2021. 

Број 
представника у 
Скупштини АК 
Србије који се 

бира 

Процентуално 
учешће у 

укупном броју 
представника 

Број 
чланова 

Управног 
одбора АК 

Србије који 
се бира 

Београда 5085 102 46,363% 8 
Војводине 2381 48 21,818% 4 
Ниша 1223 24 10,909% 2 
Чачка 829 17 7,727% 2 
Крагујевца 562 11 5,000% 1 
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Шапца 395 8 3,636% 1 
Пожаревца 281 6 2,727% 1 
Зајечара 183 4 1,818% 1 
Косова и Метохије 
(подаци о броју 
евидентираних 
адвоката у посебном 
подлистку 
Адвокатске коморе 
Ниша са територије 
Косова и Метохије 
дати су стањем на 
дан 18.06.2001.)  

37* 1*  1* 

УКУПНО 10939 220  21 
 
Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дужне су да доставе листе 
представника за Скупштину и Управни одбор Адвокатске коморе Србије, који су изабрани 
на изборним скупштинама основу ове одлуке о расписивању избора, најкасније 30 дана пре 
истека мандата представницима у Скупштини, члановима органа и носиоцима функција 
Адвокатске коморе Србије. 

Поступак кандидовања и избора представника у Скупштини и чланова Управног одбора 
Адвокатске коморе Србије врши су у складу са изборним поступком прописаним Статутом 
Адвокатске коморе Србије непосредно тајним гласањем на изборној скупштини коју ће 
свака адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије заказати у складу и на основу 
ове одлуке. 

Мандат представника у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије 
траје 4 године. 

 
*НАПОМЕНА: избор представника у Скупштини и члана Управног одбора Адвокатске 
коморе Србије из Адвокатске коморе Косова и Метохије се неће вршити с обзиром да 
Адвокатска комора Косова и Метохије није конституисана и не врши послове из своје 
надлежности и у податак о укупном броју адвоката у Републици Србији није укључен број 
адвоката који је евидентиран у подлистку Адвокатске коморе Ниш – расељени адвокати са 
територије КиМ. 
 

II 
Расписују се избори за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе 
Србије за мандатни период 2021 – 2025. и то: 

- Потпредседника Адвокатске коморе Србије 
- 8 чланова Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије и то из сваке адвокатске 

коморе у саставу Адвокатске коморе Србије по једног члана 
- Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије 
- 16 заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије и то по два 

заменика из сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије 
- Председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије 
- Заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије 
- 16 судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије 
- 1 изборног члана Савета Адвокатске коморе Србије. 

Избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Србије из ове тачке одлуке 
врши се на изборној скупштини Адвокатске коморе Србије на непосредним изборима и 
искључиво тајним гласањем у складу са одредбама Статута Адвокатске коморе Србије. 

Мандат чланова органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије траје 4 године. 
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*НАПОМЕНА: избор чланова органа Адвокатске коморе Србије из Адвокатске коморе 
Косова и Метохије се неће вршити с обзиром да Адвокатска комора Косова и Метохије није 
конституисана и не врши послове из своје надлежности. 
 

III 
Утврђују се рокови за спровођење изборних радњи и то: 

- Почетак изборног поступка 21.01.2021. (одлука Управног одбора Адвокатске 
коморе Србије број  58/2021 од 21.01.2021. 

- Рок за достављање обавештења адвокатским коморама у саставу Адвокатске 
коморе Србије 3 дана од дана доношења одлуке, носилац активности: председник 
Адвокатске коморе Србије 

- Рок за достављање предлога адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе 
Србије за: Председника, заменика председника и из сваке коморе по једног члана и 
заменика члана Изборне комисије Адвокатске коморе Србије и Председника, 
заменика председника и 3 (три) члана и 3 (три) заменика члана Верификационе 
комисије Адвокатске коморе Србије 15 дана од пријема обавештења о почетку 
изборног поступка (члан 58. став 2 Статута Адвокатске коморе Србије), носиоци 
активности: адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, Управни 
одбор Адвокатске коморе Србије  

- Рок за достављање листе представника за Скупштину и Управни одбор 
Адвокатске коморе Србије у коме су адвокатске коморе у саставу Адвокатске 
коморе Србије дужне да исте доставе 30 дана пре истека мандата представника, 
чланова органа и носилаца функција (члан 62 став 1 Статута Адвокатске коморе 
Србије), носиоци активности: адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе 
Србије, Управни одбор Адвокатске коморе Србије, Верификациона комисија 
Адвокатске коморе Србије – најкасније до 05.05.2021. 

- Рок за достављање извештаја Верификационе комисије Адвокатске коморе 
Србије о законитости спроведених изборних поступака у адвокатским коморама у 
саставу Адвокатске коморе Србије са предлогом за потврду мандата (свих или 
делимично) изабраних представника у Скупштини и чланова Управног одбора 
Адвокатске коморе Србије 10 дана пре истека мандата (члан 62 став 2 Статута 
Адвокатске коморе Србије, мандат новоизабраним представницима у Скупштини и 
члановима Управног одбора Адвокатске коморе Србије носилац активности: 
Верификациона комисија  – најкасније до 25.05.2021. 

- Рок за кандидовање кандидата за избор носилаца функција и чланова органа који 
се бирају непосредно тајним гласањем на изборној скупштини Адвокатске коморе 
Србије износи 45 дана од дана доношења одлуке (члан 78 став 1 Статута 
Адвокатске коморе Србије), носиоци активности: овлашћени предлагачи, Изборна 
комисија – најкасније до 13.04.2021. 

- Рок за утврђивање испуњености услова за кандидовање и утврђивање листе 
кандидата најкасније 10 дана пре дана одржавања изборне седнице Скупштине 
Адвокатске коморе Србије (члан 79. став 1 Статута Адвокатске коморе Србије), 
носилац активности: Изборна комисија Адвокатске коморе Србије  

- Рок за изјављивање приговора против решења Изборне комисије о одбацивању 
кандидатуре 48 сати од дана пријема решења о одбацивању кандидатуре (члан 79. 
став 4 Статута Адвокатске коморе Србије), носиоци активности: Изборна комисија 
Адвокатске коморе Србије, предлагачи, кандидати  

- Рок за изјављивање приговора против одлуке Изборне комисије о утврђивању 
листе кандидата 48 сати од дана објављивања (члан 79. став 5 Статута Адвокатске 
коморе Србије), носиоци активности: Изборна комисија Адвокатске коморе Србије, 
предлагачи, кандидати  
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- Рок за одлучивање по приговорима против решења и одлуке Изборне комисије 
Адвокатске коморе Србије у наредном року од 48 сати (члан 79. став 7 Статута 
Адвокатске коморе Србије), носиоци активности: Изборна комисија и Управни 
одбор Адвокатске коморе Србије  

- Рок за достављање потврђене листе кандидата представницима у Скупштини 
Адвокатске коморе Србије, адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе 
Србије, објављивање на web страници и огласној табли Адвокатске коморе Србије 
најкасније 5 дана пре дана одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске 
коморе (члан 80. став 2 Статута Адвокатске коморе Србије), носиоци активности: 
Изборна комисија Адвокатске коморе Србије 

 

IV 
Изборна комисија  и Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије биће именоване 
посебном одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Србије. 

Мандат Изборне и Верификационе комисије траје 4 (четири) године и почиње тећи даном 
њеног конституисања. 
 

V 
Датум и место одржавања седнице изборне Скупштине Адвокатске коморе Србије биће 
утврђени посебном одлуком Управног одбора, а по пријему листа представника за 
Скупштину и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије које су адвокатске 
коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дужне да доставе у року прописаном Статутом 
Адвокатске коморе Србије. 
 
Уколико нека од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије не спроведе 
изборни поступак и не изврши избор представника у Скупштини и чланова Управног 
одбора Адвокатске коморе Србије у складу и у роковима који су прописани одредбама 
Статута Адвокатске коморе Србије и овом одлуком о расписивању избора, до потврђивања 
мандата нових представника у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе 
Србије трају права и обавезе ових органа из претходног сазива (члан 18. став 2 и члан 32. 
став 4 Статута Адвокатске коморе Србије). 
 

VI 
Одлуку о расписивању избора за избор чланова органа и носиоце функција Адвокатске 
коморе Србије доставити свим адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, 
објавити у „Информативном билтену“, на web страници и огласној табли Адвокатске 
коморе Србије. 
 
 

                                    ПРЕДСЕДНИК  
                  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

 
                                                                                                Виктор Гостиљац, адвокат 
 
 
 
 
 


