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ИЗВОД  
ИЗ ЗАКОНА О АДВОКАТУРИ 

(„Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС) 
 

Органи Адвокатске коморе Србије 

Члан 67 
Органи Адвокатске коморе Србије су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор, председник, 
један или више потпредседника, дисциплински суд, дисциплински тужилац, савет и други 
органи утврђени Статутом Адвокатске коморе Србије. 

Једно лице не може обављати више од једне функције у органима Адвокатске коморе Србије, 
осим ако овим законом или Статутом Адвокатске коморе Србије није другачије одређено. 
Поступак избора, трајање мандата, опозив, делокруг рада и састав органа из става 1. овог члана 
и број потпредседника уређује се Статутом Адвокатске коморе Србије. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије 

Члан 68 
Скупштину Адвокатске коморе Србије чине представници адвокатских комора које су у саставу 
Адвокатске коморе Србије. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије доноси Статут Адвокатске коморе Србије и друге опште 
акте прописане законом и статутом. 

Скупштина Адвокатске коморе Србије сазива се најмање једном годишње. 

 
 

И З В О Д 
ИЗ СТАТУТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

(„Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) 
 
IV. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОСТУПАК ОПОЗИВА ЗА ЧЛАНОВЕ 

ОРГАНА И НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 

1. ИЗБОРИ И МАНДАТ ЧЛАНОВА ОРГАНА И НОСИЛАЦА ФУНКЦИЈА 
 

Члан 54. 

Адвокати који су уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе Србије имају право да 
бирају и буду бирани за чланове органа и носиоце функција у Адвокатској комори Србије у 
складу са овим Статутом. 

 
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. 
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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. 

 
2. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 
Члан 56. 

 Орган за спровођење избора је Изборна комисија Адвокатске коморе Србије.  

Мандат Изборне комисије Адвокатске коморе Србије траје 4 (четири) године. 
 

Члан 57. 

 Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије могу формирати и бирачке 
одборе, као органе за спровођење избора, уколико се гласање спроводи у више изборних 
јединица или уколико је број кандидата или број гласача толики да се резултати гласања не 
могу утврдити тачно и ефикасно без формирања бирачких одбора. 

 У адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије у којима се изборни 
поступак – гласање спроводи на једном месту и истог дана, а број кандидата и број гласача 
омогућава да се изборни резултати утврде тачно и ефикасно у разумном року по затварању 
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гласања, Изборна комисија сама спроводи изборе, а Управни одбор по потреби именује Изборну 
комисију са већим бројем чланова. 
 

2.1. ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Члан 58. 

 Управни одбор Адвокатске коморе Србије именује Изборну комисију.  

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије достављају Управном одбору 
Адвокатске коморе Србије предлоге за председника, заменика председника, чланове и 
заменике чланова Изборне комисије Адвокатске коморе Србије у року од 15 дана од дана 
пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка. 

Председник, заменик председника, чланови Изборне комисије и њихови заменици, као 
и председници и чланови других органа за спровођење избора чије се постојање предвиди овим 
Статутом не могу бити кандидати нити предлагачи кандидата за чланове органа и носиоце 
функција у органима Адвокатске коморе Србије. У случају да председник или неко од чланова 
Изборне комисије или председник или чланови других органа за спровођење избора постану 
кандидати или предлагачи кандидата за члана органа или носилаца функција у Адвокатској 
комори Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, њима престаје 
функција у органу за спровођење избора и у том случају се мора спровести нова процедура за 
избор тог члана, односно, ако је у притању председник изборни орган се распушта и Управни 
одбор Адвокатске коморе Србије бира нови орган за спровођење избора. 

 
Члан 59. 

 Изборна комисија Адвокатске коморе Србије:  

1. стара се о законитом спровођењу избора, 
2. организује техничку припрему за изборе, 
3. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог Статута и спровођењем 

појединих изборних радњи, 
4. прописује обрасце за спровођење изборних радњи прописаних овим Статутом, 
5. уколико процени да би се избори спровели квалитеније, а изборни резултати 

утврдили тачно и ефикасно, предлаже Управном одбору Адвокатске коморе Србије формирање 
бирачких одбора, 

6. сачињава бирачки списак, који чине сви представници Скупштине Адвокатске коморе 
Србије којима је потврђен мандат, 

7. утврђује изглед, број и начин заштите гласачких листића за бирачка места и оверава 
их, 

8. одређује изборне акте који јој се достављају, 
9. утврђује да ли је предлог кандидатуре састављен и поднет у складу са овим Статутом, 
10. утврђује испуњеност услова за кандидовања предложеног кандидата, 
11. утврђује листе кандидата за чланове органа Адвокатске коморе Србије и носиоце 

функција Адвокатске коморе Србије, 
12. у случају приговора на листе кандидата, Управном одбору Адвокатске коморе Србије 

доставља мишљење о основаности приговора и потребан материјал за одлучивање по 
приговору, 

13. спроводи поступак гласања, уколико нису формирани бирачки одбори, 
14. уколико су формирани бирачки одбори, врши контролу њиховог законитог и 

статутарног рада, 
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15. утврђује и објављује резултате избора, 
16. води записник о свом раду који потписују сви чланови Изборне комисије Адвокатске 

коморе Србије, 
17. подноси извештај скупштини Адвокатске коморе Србије о спроведеним изборима, 
18. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом, 
19. обавља и друге послове предвиђене овим статутом. 

 
2.2. БИРАЧКИ ОДБОР 

 
Члан 60. 

 Управни одбор Адвокатске коморе Србије може да именује Бирачке одборе у саставу 
председник, заменик председника, 2 (два) члана и 2 (два) заменика члана за сваку изборну 
листу понаособ најкасније недељу дана пре дана одржавања избора. Адвокатске коморе у 
саставу Адвокатске коморе Србије достављају Управном одбору Адвокатске коморе Србије 
предлоге за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Бирачких 
одбора, најкасније 15 дана од дана пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка. 

Уколико број кандидата на некој од изборних листа буде знатно већи од броја који се 
бира, Управни одбор Адвокатске коморе Србије може утврдити састав Бирачког одбора у већем 
број чланова и заменика чланова од прописаног у ставу 1. овог члана, а у циљу обезбеђивања 
ефикасног спровођења поступка гласања и утврђивања резултата гласања.  

Бирачки одбори спроводе непосредно гласање на бирачком месту под надзором 
Изборне комисије, обезбеђују правилност и тајност гласања и са Изборном комисијом утврђују 
резултате гласања за изборну листу за коју су именовани. 

Бирачки одбори се именују за спровођење избора или допунских избора и по окончању 
изборних радњи, њихов мандат се завршава предајом извештаја о утврђеним резултатима 
гласања, записника о раду и изборног материјала Изборној комисији Адвокатске коморе 
Србије. 

 
3. РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА 

 
Члан 61. 

Одлуку о почетку изборног поступка доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије 
најкасније 120 дана пре истека мандата. На основу ове одлуке председник Адвокатске коморе 
Србије обавештава све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије о започињању 
изборног поступка и позива их да доставе предлоге за председника, заменика председника, 
чланове и заменике чланова Изборне комисије и Верификационе комисије Адвокатске коморе 
Србије. 

Одлуку о расписивању избора доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије 
најкасније 90 дана пре истека мандата. 

Приликом доношења одлуке о расписивању избора, Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије утврђује састав Скупштине Адвокатске коморе Србије у будућем саставу у складу са 
одредбама овог Статута. 

Одлуком о расписивању избора утврђује се листа носилаца функција и број чланова 
органа Адвокатске коморе Србије који се бирају непосредно и искључиво тајним гласањем, 
рокови за спровођење изборних радњи, именовање Изборне комисије Адвокатске коморе 
Србије, рокови за кандидовање и утврђивање листе кандидата. 
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Одлуком о расписивању избора Управни одбор Адвокатске коморе Србије именује 
Изборну комисију Адвокатске коморе Србије у саставу председник, заменик председника и из 
сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије по 1 (један) члан и 1 (један) 
заменик члана и Верификациону комисију Адвокатске коморе Србије од 3 (три) члана и 3 (три) 
заменика члана.   

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије прати и стара се о законитом 
спровођењу изборних радњи за избор представника у Скупштину Адвокатске коморе Србије и 
чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије, у адвокатским коморама у саставу 
Адвокатске коморе Србије, и по правилу, присуствује седницама изборних скупштина 
адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и доставља извештај о спроведеном 
поступку са предлогом Скупштини Адвокатске коморе Србије за потврђивањем мандата (свих 
или делимично). Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије ради у пуном саставу, а 
одлучује већином гласова. 

Одлука о расписивању избора објављује се у „Информативном билтену“, на web 
страници, на огласној табли Адвокатске коморе Србије и доставља свим адвокатским коморама 
у саставу Адвокатске коморе Србије.  

 
Члан 62. 

 Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дужне су да доставе листе 
представника за Скупштину и чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије најкасније 
30 дана пре истека мандата представницима у Скупштини Адвокатске коморе Србије, 
члановима органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије. 

 Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије дужна је да достави извештај о 
законитости спроведених изборних поступака у  адвокатским коморама у саставу Адвокатске 
коморе Србије и предложи потврду мандата изабраних представника у Скупштини и чланова 
Управног одбора Адвокатске коморе Србије (свих или делимично) најкасније 10 дана пре 
истека мандата представницима у Скупштини Адвокатске коморе Србије, члановима органа и 
носилаца функција Адвокатске коморе Србије. 
 

4. КАНДИДОВАЊЕ 
 

Члан 64. 

За Потпредседника Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који 
испуњава следеће критеријуме: 

 1.најмање 15 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије 

или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 
3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
5. да познаје један страни језик, 
6. да није члан органа политичке странке. 
 

Члан 65. 

За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који 
испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
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3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 
бављење адвокатуром, 

4. да није члан органа политичке странке. 
 

Члан 66. 

За члана Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат 
који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
4. да није члан органа политичке странке. 

 
Члан 67. 

За Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат 
који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 15 година непрекидног стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије 

или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 
3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
6.да није члан органа политичке странке. 
 

Члан 68. 

За заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије може се кандидовати 
адвокат који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 10 година непрекидног стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
4. да није члан органа политичке странке. 
 

Члан 69. 

За Председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се кандидовати 
адвокат који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 15 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије 

или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 
3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
4.да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
5. да није члан органа политичке странке. 

 
 
 
 



7 
 

Члан 70. 

За заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се 
кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије 

или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 
3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
5.да није члан органа политичке странке. 

 
Члан 71. 

За судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат 
који испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
4.да није члан органа политичке странке.  

 
Члан 72. 

За изборног члана Савета Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који 
испуњава следеће критеријуме: 

1. најмање 25 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије 

или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, 
3. да му није изрицана дисциплинска мера 10 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
5. да није члан органа политичке странке. 

 
Члан 73. 

За представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат 
који испуњава следеће критеријуме: 

1.најмање 5 година стажа у адвокатури пре кандидовања, 
2. да му није изрицана дисциплинска мера 5 година које претходе подношењу 

кандидатуре, 
3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 
4. да је допринео угледу адвокатуре и очувању њеног самосталног и независног 

положаја, 
5. да није члан органа политичке странке. 

 
Члан 74. 

 Представнике у Скупштини и чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије 
бирају скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, непосредно и 
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искључиво тајним гласањем, у складу са одредбама овог Статута којима је регулисан поступак 
избора чланова органа и носилаца функција у Адвокатској комори Србије. 
 

Члан 75. 

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 најмање 20 
адвоката чланова Адвокатске коморе Србије. 

Кандидатуре се достављају у писменој форми Изборној комисији Адвокатске коморе 
Србије, непосредно или препорученом поштом. Кандидатуре се заводе у деловодни протокол 
Адвокатске коморе Србије. Кандидатура садржи следеће податке: име и презиме адвоката који 
се кандидује за члана органа или носиоца функције, седиште његове адвокатске канцеларије, 
адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије чији  је члан, орган или функцију за коју 
се кандидат предлаже и сагласност кандидата.  

Предлагач може предложити само једног кандидата. Кандидатура мора бити оверена 
адвокатским печатом и потписом предлагача, а сагласност предложеног кандидата његовим 
адвокатским печатом и потписом.   

Приликом подношења кандидатуре, кандидати за председника, потпредседника, 
Адвокатске коморе Србије достављају програме рада. 

Уз кандидатуру предлагач доставља потврду адвокатске коморе чији је члан 
предложени кандидат о његовом професионалном статусу у којој се наводе подаци о дужини 
бављења адвокатуром, да ли је кандидат дисциплински одговарао, ако јесте, када и за коју 
повреду дужности и угледа адвоката, када је обављао функцију члана органа или носиоца 
функције у адвокатској комори и изјаву предложеног кандидата о прихватању кандидатуре, 
изјаву да није члан органа политичке странке, изјаву о познавању једног страног језика.  

 
Члан 76. 

Исти кандидат не може бити истовремено увршћен у две листе кандидата за члана 
органа или носиоца функције Адвокатске коморе Србије. Ако је исти адвокат кандидован на 
више изборних листа у Адвокатској комори Србије, Изборна комисија Адвокатске коморе 
Србије ће га позвати да се определи на којој ће листи остати. 

Ако кандидат не поступи по захтеву Изборне комисије Адвокатске коморе Србије из 
претходног става, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије ће га ставити на листу за коју је 
Адвокатској комори Србије стигла прва његова кандидатура. 

Адвокати који су изабрани за носиоце функција или чланове органа у Адвокатској 
комори Србије и у адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије дужни су да се 
изјасне у року од 15 дана коју ће функцију вршити у мандатном периоду. 

Представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије или у скупштинама адвокатских 
комора у саставу Адвокатске коморе Србије може бити кандидован за члана органа или за 
носиоца функција у Адвокатској комори Србије. У случају његовог избора за члана органа или 
носиоца функције у Адвокатској комори Србије, престаје му мандат представника у Скупштини 
Адвокатске коморе Србије. 

 
Члан 77. 

У случају да изабрани кандидат за представника у Скупштини Адвокатске коморе 
Србије, члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије, Надзорног одбора Адвокатске 
коморе Србије, Дисциплинског тужиоца, заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе 
Србије, председник, заменик председник Дисциплинског суда и судије Дисциплинског суда 
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Адвокатске коморе Србије,  не жели да се прихвати чланства у том органу или му по било ком 
основу престане функција члана тог органа пре истека мандата, изабраним ће се сматрати 
следећи кандидат са највећим бројем гласова добијеним на редовним изборима за чланове 
наведених органа.  

За представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, односно члана Управног 
одбора Адвокатске коморе Србије, потврђује се мандат следећем кандидату са највећим бројем 
гласова добијеним на изборима у оној адвокатској комори чијем је представнику престао 
мандат, што  се утврђује на основу извештаја изборних комисија адвокатских комора у саставу 
Адвокатске коморе Србије и Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије. Мандат 
накнадно изабраном представнику у Скупштини или Управном Адвокатске коморе Србије 
потврђује Скупштина Адвокатске коморе Србије и тај мандат траје до истека мандата у том 
изборном периоду. 

 У случају да не постоје услови за примену одредбе овог члана спроводе се допунски 
избори које расписује Управни одбор Адвокатске коморе Србије, у складу са овим Статутом. 

 
Члан 78. 

Кандидатуре се достављају у роковима које утврди Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије одлуком о расписивању избора и он не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана 
од дана доношења одлуке о расписивању избора.  

Од првог дана одређеног за пријем кандидатура, до утврђивања листе кандидата 
Изборна комисија Адвокатске коморе Србије је у сталном заседању. Секретарске послове за 
Изборну комисију обавља Служба Адвокатске коморе Србије која поступа по налозима Изборне 
комисије Адвокатске коморе Србије.  

 
5. УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

 
Члан 79. 

Изборна комисија проверава испуњеност услова за кандидовање и утврђује листе 
кандидата најкасније 10 дана пре дана одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске 
коморе Србије. Редослед кандидата утврђује се према азбучном реду навођењем презимена и 
имена кандидата и адвокатске коморе у саставу  Адвокатске коморе Србије чији је кандидат 
члан. Листе кандидата се достављају на потврду Управном одбору Адвокатске коморе Србије.  

Изборна комисија утврђује листу кандидата која мора имати већи број кандидата од 
броја чланова органа или носилаца функције за које се врши избор. 

Ако Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврди да кандидатура не испуњава 
услове прописане овим Статутом, позваће предлагача да недостатке отклони у року од 3 дана 
од дана пријема писменог обавештења. Ако предлагач недостатке не отклони, Изборна 
комисија Адвокатске коморе Србије ће решењем кандидатуру одбацити.  

Против решења Изборне комисије Адвокатске коморе Србије дозвољен је приговор у 
року од 48 сати од дана пријема решења о одбацивању кандидатуре.  

Против одлуке Изборне комисије Адвокатске коморе Србије о утврђивању листе 
кандидата дозвољен је приговор у року од 48 сати од дана објављивања. Одлука о утврђивању 
листе кандидата објављује се на web страници и на огласној табли Адвокатске коморе Србије 
са тачним временом објављивања.  

Право на приговор из става 4. и  5. имају предлагач и кандидат. 

О приговорима из става 4. и 5. овог члана, одлучује Управни одбор Адвокатске коморе 
Србије у наредном року од 48 сати.  
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Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије по приговорима је коначна. 
 

Члан 80. 

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије може да ради уколико је присутан 
председник или заменик председника и више од половине чланова, а  одлуке доноси већином 
гласова присутних. Гласати могу само чланови Изборне комисије, или заменик члана на место 
одсутног члана Изборне комисије. Уколико у току спровођења изборног поступка, председник 
Изборне комисије упозори на неправилности у раду, које се не отклоне, овлашћен је да одмах 
прекине даљи ток изборног поступка, наложи понављање  изборне радње или целокупних 
избора и обавести о томе Управни одбор и Скупштину Адвокатске коморе Србије. Након одлуке 
председника Изборне комисије, заменик председника и чланови комисије не могу даље 
поступати. Поводом одлуке председника Изборне комисије Адвокатске коморе Србије, 
Скупштина Адвокатске коморе Србије доноси одлуку о даљем току избора. 

Изборна комисија потврђене листе кандидата  најкасније 5 дана пре дана одржавања 
изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије, доставља представницима Скупштине 
Адвокатске коморе Србије, адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, 
објављује на web страници и на огласној табли Адвокатске коморе Србије са тачним временом 
објављивања.  

 
6. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Члан 81. 

 Изборни материјал садржи: 
1. одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о почетку изборног поступка, 

обавештење председника Адвокатске коморе Србије о почетку изборног поступка и одлуку  о 
расписивању избора, 

2. кандидатуре,  
3. листе кандидата, 
4. потврђене листе кандидата, 
5. бирачки списак, 
6. евентуалне приговоре и одлуке по приговорима, 
7. гласачке листиће, 
8. контролне листиће, 
9. записнике Изборне комисије о утврђивању резултата гласања за сваку појединачну 

листу кандидата,  
10. записник Изборне комисије о току изборног поступка и резултатима гласања, 
11. извештај Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије. 

 
Члан 82. 

 Бирачки списак садржи презимена и имена представника у Скупштини Адвокатске 
коморе Србије којима је потврђен мандат и који су разврстани према адвокатским коморама у 
саставу Адвокатске коморе Србије и према азбучном реду презимена. 

 На дан одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије не могу се 
вршити измене у бирачком списку.  
 

Члан  83. 

Након потврђивања изборних листа, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије 
припрема и оверава гласачке листиће. 
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Гласачки листић садржи датум одржавања изборне скупштине, назив органа или 
функције за коју се врши избор кандидата, редни број који се ставља испред презимена и имена 
кандидата, презиме и име кандидата по азбучном реду са назнаком адвокатске коморе у 
саставу Адвокатске коморе Србије чији је кандидат члан, напомену о броју чланова или 
носилаца функција за који се гласа заокруживањем редног броја испред личног имена 
кандидата. 

 
Члан 84. 

Изборна комисија утврђује изглед, облик, број гласачких листића који мора бити једнак 
броју бирача уписаних у бирачки списак. Гласачки листићи штампају се на једном месту под 
контролом Изборне комисије Адвокатске коморе Србије и могу бити штампани на хартији 
заштићеној воденим жигом.  

Гласачки листић Изборна комисија Адвокатске коморе Србије оверава печатом. Изглед 
и садржину печата утврђује Изборна комисија Адвокатске коморе Србије. Председник Изборне 
комисије Адвокатске коморе Србије одговоран је за закониту употребу печата и рад Изборне 
комисије Адвокатске коморе Србије. 

 
Члан 85. 

 Контролни листић садржи податке о датуму и месту одржавања изборне седнице 
Скупштине Адвокатске коморе Србије и назив листе за коју се врши избор. 

 Записници о примопредаји изборних материјала садрже податке о лицима која су 
присутни примопредаји изборног материјала и тачну спецификацију изборног материјала чија 
се примопредаја врши. 
 

Члан 86. 

 Изборни материјал се чува најмање 4 (четири) године. 
 
 

7. ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
   

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 
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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. 

 
8. ГЛАСАЊЕ 

 
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. 
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 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. 
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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. 

 
 


