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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: 242/2021 
Датум: 01.03.2021. 

 

 

СВИМ АДВОКАТИМА У СРБИЈИ 

 

Поштоване колеге, 

 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на 85. електронској седници дана 21.01.2021. 
донео одлуку број 58/2021 о почетку изборног поступка за избор органа и носиоца 
функција у Адвокатској комори Србије. Одлука је достављена свим адвокатским коморама 
у саставу Адвокатске коморе Србије у року који је прописан Статутом Адвокатске коморе 
Србије. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на 89. седници која је одржана 27.02.2021. 
донео одлуку 240/2021 о расписивању избора за избор носилаца функција и чланова 
органа Адвокатске коморе Србије за мандатни период 2021 – 2025. 

Позивамо све адвокате у Србији да узму учешћа у изборном поступку за избор 
носилаца функција и чланова органа у Адвокатској комори Србије за мандатни 
период од 2021 – 2025 у складу са одредбама Закона о адвокатури и Статута 
Адвокатске коморе Србије. 

У складу са одредбом члана 61. став 7 Статута Адвокатске коморе Србије Одлука о 
расписивању избора се објављује у „Информативном билтену“, на web страници, на 
огласној табли Адвокатске коморе Србије и доставља се свим адвокатским коморама у 
саставу Адвокатске коморе Србије. 

Овим путем указујемо: 

- Да представнике у Скупштини и чланове Адвокатске коморе Србије бирају 
скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије 
непосредно и искључиво тајним гласањем. Представник у Скупштини и члан 
Управног одбора АК Србије стиче права и дужности даном потврђивања мандата 
од стране Скупштине АК Србије. До конституисања Скупштине АК Србије, односно 
чланова Управног одбора АК Србије новог сазива, трају права и дужности 
Скупштине и чланова Управног одбора АК Србије претходног сазива.  

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

- Изборна скупштина АК Србије се може сазвати и одржати по спровођењу 
изборног поступка за избор представника у Скупштини и чланова Управног 
одбора АК Србије у адвокатским коморама у саставу АК Србије у складу са 
Одлуком број 240/2021 од 27.02.2021. о расписивању избора за избор 
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носилаца функција и чланова органа АК Србије за мандатни период 2021 – 
2025. 

Рокови за спровођење појединих изборних радњи су следећи: 

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. 

 

ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА: 

1. Овлашћени предлагачи за чланове органа и носиоце функција су: 

- Сваки представник у Скупштини АК Србије 

- Скупштине адвокатских комора у саставу АК Србије 

- Најмање 20 адвоката чланова АК Србије 

2. Поступак предлагања: 

- Кандидатуре се достављају у писменој форми Изборној комисији АК Србије 
непосредно или препорученом поштом. Кандидатуре се заводе у деловодни 
протокол АК Србије. Кандидатура садржи следеће податке: име и презиме 
адвоката – кандидата са подацима о седишту адвокатске канцеларије и 
адвокатској комору у саставу АК Србије чији је члан, орган или функцију  за коју се 
функцију адвокат предлаже са доказима о испуњавању услова за кандидовање. 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, а ако 
јесте када и за коју повреду дужности адвоката, када је обављао и коју функцију 
члана органа или носиоца функције у адвокатској комори, изјаву предложеног 
кандидата о прихватању кандидатуре, изјаву кандидата да ли је члан органа 
политичке странке и изјаву о познавању једног страног језика. 

- Предлагач може предложити само једног кандидата за један орган, односно 
поједину функцију. Кандидатура мора бити оверена адвокатским печатом и 
потписом предлагача, а сагласност предложеног кандидата његовим адвокатским 
печатом и потписом.  

У прилогу: Одлука о отпочињању изборног поступка број 58/2021 од 21.01.2021., Одлука о 
расписивању избора за избор носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе 
Србије за мандатни период 2021 – 2025 број 240/2021 од 27.02.2021., Извод из Закона о 
адвокатури („Сл.гласник РС“ 31/2011, 24/2012 и Статута Адвокатске коморе Србије 
(„Сл.гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013). 

 

Са колегијалним поштовањем, 

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                                                 Виктор Гостиљац, адвокат 

 


