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На основу члана 88. став 2. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 80/15.) Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске на засједању одржаном 19. 03. 2016. године усвојила је  

 

СТАТУТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ1  

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Статутом се уређују задаци, послови и унутрашња организација Адвокатске 

коморе Републике Српске, избор и дјелокруг њених органа, начин вршења јавних 

овлашћења и друга питања од значаја за рад Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 2. 

(1) Назив Адвокатске коморе Републике Српске је: "Адвокатска комора Републике 

Српске". 

(2) Сједиште Адвокатске коморе Републике Српске је у Бањој Луци у улици 

Федерика Гарсије Лорке број 3. 

Члан 3. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске је самостална и независна професионална 

организација адвоката који имају сједиште адвокатске канцеларије у Републици 

Српској. 

(2) Адвокатска комора Републике Српске има својство правног лица.  

Члан 4. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске наставља са радом у Републици Српској и 

у међудржавним и међународним удружењима и асоцијацијама чији је члан.  

                                                   
1 «Службени гласник Републике Српске», број: 34/2016 
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(2) Адвокатска комора Републике Српске задржава имовину коју је стекла и има 

право да стиче имовину и њоме самостално располаже у складу са законом и овим 

Статутом.  

Члан 5. 

(1) Адвокатскa коморa Републике Српске има свој знак и лого. 

(2) Знак Адвокатскe коморe Републике Српске је форме круга са симболом 

параграфа, којег је однос габарита ширине и висине 1:2. 

(3) Логотип се састоји од знака и натписа „АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ“ и додатног натписа „THE BAR ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF 

SRPSKA“, који су изведени из фонта фамилије „Георгиа“.    

Члан 6. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске има свој печат, пријемни штамбиљ и 

штамбиљ. 

(2) Печат Адвокатскe коморe Републике Српске је округлог облика, вањског 

габарита отиска круга пречника 40 мм, са текстом “Адвокатска комора Републике 

Српске” исписаним фонтом “Георгиа” болд 11пт у затвореном кругу у којем су 

почетак и крај текста раздвојени средњом тачком, који текст је исписан по вањском 

дијелу другог круга који је оквир знака Адвокатскe коморe Републике Српске и у 

средини печата је знак Адвокатскe коморe Републике Српске симбол параграфа 

дужег пречника 27 мм.    

(3) Печат из става 2. овог члана може садржавати и редни број печата. 

(4) Штамбиљ Адвокатскe коморe Републике Српске је правоугаоног облика 

величине 50 мм х 30 мм и садржи назив и сједиште Адвокатскe коморe Републике 

Српске, простор за дјеловодни број, датум и потпис овлашћеног лица. 

(5) Адвокатскa коморa Републике Српске води књигу печата и штамбиља у коју се 

уноси отисак печата, односно пријемног штамбиља и штамбиља према редном 

броју и подаци о лицу које је задужено са печатом, односно штамбиљом и његов 

потпис и доноси посебан правилник којим се ближе уређује начин чувања и 

коришћења печата и штамбиља. 

Члан 7. 
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Адвокатску комору Републике Српске представља и заступа предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 8. 

(1) Адвокатскa коморa Републике Српске има сопствена средства за рад која 

обезбјеђује на начин прописан законима и овим Статутом. 

(2) За своје обавезе Адвокатскa коморa Републике Српске одговара својом 

имовином. 

Члан 9. 

(1) Рад Адвокатске коморе Републике Српске и њених органа је јаван. 

(2) Овим Статутом одређују се случајеви и поступак искључења јавности у току 

рада појединих органа Адвокатске коморе Републике Српске у одређеним фазама 

поступања. 

Члан 10. 

Адвокатска комора Републике Српске, поред јавних овлашћења из члана 85. и 

других послова из члана 86. Закона о адвокатури Републике Српске, обавља и 

сљедеће послове: 

1)   штити интересе и интегритет Адвокатске коморе Републике Српске; 

2)   предузима мјере за развој адвокатуре; 

3)   представља адвокатуру, заступа и штити њене интересе; 

4)   стара се о подизању стручног и етичког нивоа адвокатуре; 

5) стара се о јачању професионалне дисциплине и одговорности у вршењу 

адвокатуре; 

6)  доноси програм обуке и утврђује услове за запошљавање, рад и стручну обуку 

адвокатских приправника; 

7) организује и спроводи адвокатски испит и води јединствену евиденцију о 

положеном адвокатском испиту; 
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8) организује семинаре и друге видове стручног оспособљавања адвоката, 

адвокатских приправника и лица запослених у свим облицима организовања 

рада адвоката; 

9)  издаје стручни и информативни часопис Адвокатске коморе Републике Српске 

"Адвокатура" и друге сталне и повремене публикације; 

10) одлучује о начину коришћења сопствених средстава; 

11) подноси иницијативе извршној и законодавној власти за унапређење адвока-

туре, правосудног и правног система; 

12) обавља и друге послове прописане овим Статутом. 

 

2. ОРГАНИ АВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 11. 

Адвокатска комора Републике Српске остварује своје задатке и извршава послове 

одређене законом и овим Статутом посредством својих органа. 

Члан 12. 

Органи Адвокатске коморе Републике Српске су:  

1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске,  

2) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске,  

3) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске,  

4) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

5) Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске,   

6) Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске, и 

7) Збор адвоката. 
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2.1. Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 13. 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је највиши орган Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 14. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је делегатска. 

(2) Делегати за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске се кандидују и 

бирају непосредно и искључиво тајним гласањем у зборовима адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(3) На сваких десет чланова збора адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

се бира један делегат за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 15. 

(1) Изабрани делегати за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске стичу 

права и дужности делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 

даном потврђивања мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске претходног сазива. 

(2) До потврђивања мандата изабраних делегата за Скупштину Адвокатске коморе 

Републике Српске трају права и обавезе делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске из претходног сазива Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

Члан 16. 

(1) Мандат делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске траје 

четири године и може се поновити. 

(2) Уколико делегату Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске престане 

мандат прије истека рока на који је биран Предсједник Адвокатске коморе 

Републике Српске расписаће допунске изборе и о томе обавијестити онај збор 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске чији је члан адвокат којем је 
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престао мандат, уколико нису испуњени услови за примјену одредаба члана 74. 

став 1. овог Статута. 

(3) Мандат делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске изабраном 

на допунским изборима истиче када и мандати осталих делегата тог сазива 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(4) Уколико је мандат делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

изабраном на допунским изборима краћи од двије године, не сматра се да је 

остварио мандат. 

Члан 17. 

 (1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси: 

1)   Статут Адвокатске коморе Републике Српске, 

2)   Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, 

3)  Тарифу о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, 

4)  Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за 

правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике 

Српске, 

5)  Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и раду 

радних тијела и фондова које образује, 

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлучује и расправља о: 

1) свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и 

друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења 

правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне 

помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и 

слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке; 

2)  завршном рачуну и о плану прихода и расхода Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

3)  извјештајима о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске; 
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4)  одлучује о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске; 

5) оснивању фондова Адвокатске коморе Републике Српске; 

6) формирњу сталних и повремених комисија Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

7) о прекиду рада адвоката и другим мјерама ради заштите професионалних 

права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске; и 

8) другим пословима и задацима у складу са законом и Статутом Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(3) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске тајним гласањем бира, 

потврђује мандат и опозива: 

1) предсједника Адвокатске коморе Републике Српске,  

2) пет чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, 

3) главног дисциплинског тужиоца и шест дисциплинских тужилаца 

Адвокатске коморе Републике Српске, 

4)  предсједника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, 

шест судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе 

Републике Српске и шест судија Апелационог дисциплинског суда 

Адвокатске коморе Републике Српске, 

5) два члана Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја 

Адвокатске коморе Републике Српске, 

6) члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, којег бира 

Адвокатска комора Републике Српске; и 

7) предсједника, замјеника предсједника и чланове других повремених одбора, 

комисија и радних тијела Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 18. 
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Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске конституисана је потврђивањем 

најмање 2/3 свих мандата изабраних делегата за Скупштину Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 19. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске сазива сједницу Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске сазива се најмање једанпут 

годишње. 

(3) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске ће сазвати ванредну 

сједницу Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске уколико то захтјевају 

посебне околности или питања о којима треба да се изјасни Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(4) На приједлог Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, за коју је 

гласало 2/3 чланова Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, или 

на приједлог најмање 1/3 од укупног броја делегата Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је дужан да 

сазове ванредну сједницу Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске у року 

од 30 дана од дана пријема приједлога. 

(5) Приједлог из става (4) овог члана мора бити дат у писменој форми и 

садржавати приједлог тачака дневног реда и материјал који се односи на тачке из 

приједлога дневног реда. 

(6) Послове неопходне за сазивање и организовање ванредне Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске обавља и реализује Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске и Секретаријат Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(7) По пријему приједлога за сазивање ванредне Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске не може се покренути поступак за измјену и допуну Статута 

Адвокатске коморе Републике Српске који се односи на подношење приједлога за 

сазивање и сазивање ванредне Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(8) Ванредно засједање Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске се 

одржава у сједишту Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(9) Нужне и неопходне трошкове сазивања и одржавања засједања Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске сноси Адвокатска комора Републике Српске.  

Члан 20. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске ради у јавним сједницама. 

(2) Сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске се може одржати 

ако јој присуствује више од половине делегата Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(3) Уколико се број присутних делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске смањи у току засједања и буде мањи од прописаног кворума 

предсједавајући је дужан да о томе одмах обавијести присутне делегате и затвори 

засједање. 

(4) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлучује већином гласова 

присутних делегата. 

(5) Статут Адвокатске коморе Републике Српске и његове измјене и допуне 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси већином гласова од 

укупног броја делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 21. 

(1) Годишње засједање Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске се, по 

правилу, одржава у сједишту Адвокатске коморе Републике Српске, али засједање 

се може одржати у мјесту по избору предсједника Адвокатске коморе Републике 

Српске, који избор добије подршку најмање 1/2 чланова Извршног одбора 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Позиви за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске, са назначењем 

мјеста и времена одржавања засједања, предложеним дневним редом и радним 

материјалом који се односи на предложени дневни ред, достављају се делегатима у 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске најмање осам дана прије 

одржавања сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Изузетно, у ванредним околностима, позиви за ванредну сједницу Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске могу бити достављени делегатима у 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске телеграмом, телефоном или 
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електронским путем, без радног материјала и у року краћем од рока прописаног у 

ставу (2) овог члана. 

(4) Постојање ванредних околности за достављање позива на начин наведен у ставу 

(3) овог члана утврђује Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 22. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси одлуке и закључке. 

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске доноси одлуку када одлучује о 

питањима из своје надлежности наведеним у члану 17. овог Статута Адвокатске 

коморе Републике Српске, а закључком о свим другим питањима.   

Члан 23. 

(1) Сједницом Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске руководи 

предсједник Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) У одсуству предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, сједницом 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске руководи члан Адвокатске 

коморе Републике Српске кога одреди предсједник Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(3) Уколико је ванредна сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

сазвана на приједлог овлашћених предлагача из члана 19. став (4) овог Статута, 

Скупштином Адвокатске коморе Републике Српске предсједава предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске, а у случају његове одсутности или 

спријечености члан Адвокатске коморе Републике Српске кога одреди предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(4) Пословником о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске ће се 

утврдити начин руковођења Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, број 

и дужина излагања, која могу бити временски ограничена, и друга питања од 

значаја за рад и руковођење Скупштином Адвокатске коморе Републике Српске. 

(5) Сједницом Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске на којој се 

одлучује о опозиву предсједника Адвокатске коморе Републике Српске предсједава 

најстарији присутни делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 
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2.2. Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 24. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске: 

1)  представља и заступа Адвокатску комору Републике Српске;  

2) предузима радње да осигура заштиту уставности и законитости у раду 

Адвокатске коморе Републике Српске,  

3) успоставља и координира сарадњу Адвокатске коморе Републике Српске са 

законодавном, судском и извршном влашћу  у цијелој Босни и Херцеговини, 

4) успоставља и координира сарадњу Адвокатске коморе Републике Српске са 

другим адвокатским коморама, асоцијацијама адвоката страних држава, 

регионалним и међународним адвокатским удружењима, 

5) успоставља и координира сарадњу Адвокатске коморе Републике Српске са 

државним или међународним организацијама, институцијама или асоцијацијама, 

6) предлаже подношење захтјева за чланство Адвокатске коморе Републике Српске 

у међународним адвокатским организацијама и удружењима; 

7) предлаже Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске именовање  

представника Адвокатске коморе Републике Српске у међународним адвокатским 

организацијама и удружењима чији је члан Адвокатска комора Републике Српске; 

8) предлаже додјелу признања Адвокатске коморе Републике Српске; 

9) сазива сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, предлаже 

дневни ред и руководи сједницом Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

10) потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

11) извршава одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске; 

12) обавља и друге послове одређене овим Статутом и другим општим актима 

Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(2) Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске непосредно и тајним 

гласањем бира и опозива Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске на 

начин и у поступку утврђеним овим Статутом. 

(3) До потврђивања мандата новоизабраног предсједника Адвокатске коморе 

Републике Српске трају права и дужности предсједника Адвокатске коморе 

Републике Српске изабраног од стране претходног сазива Скупштине Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(4) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је одговоран за рад 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 25. 

Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске у одсутности или 

спријечености да изврши одређену обавезу замјењује члан Адвокатске коморе 

Републике Српске кога одреди предсједник Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 26. 

Мандат предсједника Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и 

не може се поновити. 

 

2.3. Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 27. 

(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је извршни орган 

Адвокатске коморе Републике Српске који врши права и дужности утврђене овим 

Статутом. 

(2) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске: 

1)  спроводи одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске; 

2) утврђује приједлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске; 
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3) доноси Правилник о полагању Адвокатског испита Адвокатске коморе 

Републике Српске;  

4) доноси Правилник и програм стручног оспособљавања адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске; 

5)  доноси Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

6) доноси Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

7) доноси и друге опште акте који нису овим Статутом или другим општим 

актом стављени у надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

8) доноси програме сталне опште и посебне обуке адвоката чланова Адвокатске 

коморе Републике Српске; 

9) уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких 

адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских 

друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне 

послове; 

10) уређује садржину и начин вођења Уписника А и Уписника Б страних 

адвоката; 

11) одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у именике 

адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких 

друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних 

сарадника за правне послове; 

12) одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у уписнике 

страних адвоката; 

13) одлучује о привременом престанку права на бављење адвокатуром и о 

привременој забрани бављења адвокатуром, 

14) уређује садржину и начин издавања и овјеравања легитимације адвоката, 

страног адвоката, адвокатског приправника и адвокатског стручног 
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сарадника уписних у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

15) утврђује висину трошкова уписа у именике и уписнике Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

16) утврђује висину трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе 

Републике Српске и начин утрошка тих средстава; 

17) утврђује висину претплате на публикације које издаје Адвокатска комора 

Републике Српске; 

18) извршава коначне пресуде дисциплинских судова Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

19) доноси одлуке о расписивању избора за чланове органа и носилаца 

функција у Адвокатској комори Републике Српске; 

20) доноси одлуке о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе 

Републике Српске, Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике 

Српске и бирачких одбора у зборовима адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

21) утврђује листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција у 

Адвокатској комори Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске; 

22) предузима и предлаже мјере и учествује у сарадњи Адвокатске коморе 

Републике Српске са републичким и правосудним органима Републике 

Српске, државним и правосудним органима Босне и Херцеговине, 

Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине и адвокатским 

коморама и другим професионалним и стручним организацијама из 

иностранства; 

23) прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских 

ортачких друштава и адвокатских друштава на територији Републике  

Српске и предузима одговарајуће мјере у складу са законом и овим 

Статутом; 

24) доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мјера за заштиту 

професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике 
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Српске и о њиховој примјени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мјера 

не може трајати дуже од три дана; 

25) прати рад у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске; 

26) утврђује приједлог плана прихода и расхода, који доноси Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске, и стара се о његовом уредном 

извршавању; 

27) утврђује годишњи рачун Адвокатске коморе Републике Српске, који усваја 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске; 

28) одређује лица која се задужују материјалним средствима Адвокатске коморе 

Републике Српске и која могу располагати тим средствима и границе 

њихових овлашћења; 

29) утврђује приједлог за додјелу признања Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

30) предлаже основну оријентацију часописа "Адвокатура" и других штампаних 

и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

31) именује главног и одговорног уредника и чланове уређивачких одбора 

часописа "Адвокатура" и других штампаних и електронских издања и 

презентације Адвокатске коморе Републике Српске; 

32) прикупља кандидатуре и утврђује листу кандидата за избор члана Високог 

судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

33) одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника 

Секретаријата Адвокатске коморе Републике Српске; 

34) одлучује о пословима и питањима који законом, овим Статутом и другим 

општим актом нису из дјелокруга рада Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске или неког другог органа Адвокатске коморе Републике 

Српске; 
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35) на приједлог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске утврђује 

приједлог одлуке о чланству Адвокатске коморе Републике Српске у 

међународним адвокатским организацијама и удружењима; 

36) именује комисије и тијела, из реда адвоката и адвокатских приправника и 

када они нису чланови органа Адвокатске коморе Републике Српске, 

утврђује њихове задатке и обавезе, ради извршења послова из своје 

надлежности; 

37) врши друге послове које му повјери и наложи Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске и предсједник Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(3) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске обуставиће од извршења 

одлуку Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске за коју сматра да је 

незаконита. 

(4) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је дужан да на првој 

наредној сједници поново расправља и одлучи о питању о којем је одлучено 

одлуком чије је извршење обустављено.  

(5) Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске донесена у 

поступку поновног одлучивања не може бити обустављена од извршења. 

(6) Против одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске жалба 

није дозвољена али се може покренути управни спор.  

Члан 28. 

(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске има 11 чланова. 

(2) Предсједници зборова адвоката Адвокатске коморе Републике Српске су по 

основу својих функција чланови Извршног одбора Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

Члан 29. 

(1) Мандат члана Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске којег 

бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске траје четири године и не 

може се поновити. 
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(2) До потврђивања мандата чланова Извршног одбора Адвокатске коморе 

Републике Српске новог сазива које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске непосредно и тајним гласањем трају права и дужности Извршног одбора 

Адвокатске коморе Републике Српске из претходног сазива. 

(3) Члану Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске коме је мандат 

потврђен послије конституисања Извршног одбора Адвокатске коморе Републике 

Српске мандат истиче кад и осталим члановима Извршног одбора Адвокатске 

коморе Републике Српске изабраним у том мандатном периоду. 

Члан 30. 

(1) Након потврђивања мандата чланова Извршног одбора Адвокатске коморе 

Републике Српске које је изабрала Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске најстари изабрани члан сазива конститутивну сједницу, на коју позива и 

чланове предсједнике зборова адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, који 

су у том мандату, ради избора предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(2) Предсједник Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске се бира из 

реда чланова које је изабрала Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 31. 

(1) Сједницу Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске сазива и њом 

руководи предсједник Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске одржавају се 

најмање једном мјесечно. 

Члан 32. 

Предсједник Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске ће сазвати 

ванредну сједницу Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у року 

од 10 дана од дана пријема писмено образложеног приједлога најмање три члана 

Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 33. 
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Сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске су јавне, а 

Пословником о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске 

утврђују се случајеви када може бити искључена јавност у раду. 

Члан 34. 

(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске одлучује, када је испуњен 

услов кворума, простом већином гласова. 

(2) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске учествују у раду Извршног 

одбора Адвокатске коморе Републике Српске.  

 

2.4. Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске 

Члан 35. 

(1) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске је орган Адвокатске коморе Републике Српске који врши 

контролу располагања средствима Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске је самосталан орган Адвокатске коморе Републике 

Српске и за свој рад непосредно одговара Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 36. 

(1) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске има три члана од којих два члана непосредно и тајним 

гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске а трећи члан је 

квалификовано и овлашћено лице за вођење материјално – финансијског 

пословања Адвокатске коморе Републике Српске које је у уговорном односу са 

Адвокатском комором Републике Српске.   

(2) Мандат чланова Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања 

Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске траје четири године и не може се поновити. 



 19 

(3) До потврђивања мандата новог сазива Комисије за контролу финансијског и 

материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске трају права и 

дужности Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања 

Адвокатске коморе Републике Српске из претходног сазива. 

Члан 37. 

(1) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске је дужна да прегледа завршни рачун и најмање два пута 

годишње финансијско и материјално пословање Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

(2) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске подноси налаз и извјештај на редовној годишњој 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске 

коморе Републике Српске је овлашћена да даје мишљење и препоруке органима 

Адвокатске коморе Републике Српске и Скупштини Адвокатске коморе Републике 

Српске у погледу располагања средствима Адвокатске коморе Републике Српске, 

како би се имовина и новчана средства очували, намјенски користили од стране 

овлашћених органа и у складу са законом и овим Статутом. 

 

2.5. Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 38. 

(1) Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске су дисциплинско 

тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске и дисциплински судови 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске непосредно и 

тајним гласањем бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, у складу 

са овим Статутом. 

(3) Мандат чланова дисциплинских органа Адвокатске коморе Републике Српске 

траје четири године и не може се поновити.  
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(4) До потврђивања мандата члановима нових дисциплинских органа Адвокатске 

коморе Републике Српске трају права и дужности члановима тих органа из 

претходних избора и сазива. 

Члан 39. 

(1) Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске су независни и 

самостални у раду. 

(2) Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске подносе извјештај 

о раду и одговарају Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 40. 

(1) Дисциплинску одговорност адвоката, адвокатских приправника и стручних 

сарадника за правне послове утврђују дисциплински органи у дисциплинском 

поступку који је утврђен овим Статутом и Правилником о дисциплинској 

одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Адвокати, адвокатски приправници и стручни сарадници за правне послове 

дисциплински одговарају за лакше и теже повреде дужности и угледа адвокатуре, 

које се уређују Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Републике 

Српске, Кодексом етике адвоката и Правилником о дисциплинској одговорности 

адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 41. 

(1) Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да 

поступају хитно, а нарочито у случајевима вођења дисциплинског поступка у 

којима је донијето рјешење о привременој забрани бављења адвокатуром. 

(2) Организација рада дисциплинских органа, дисциплинске повреде, услови и 

поступак утврђивања дисциплинске повреде, одређивања и изрицања 

дисциплинске мјере и поступак заштите права дисциплински одговорних 

адвоката, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове је и 

предмет дефинисања и регулисања Правилником о дисциплинској одговорности 

адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске.    
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2.5.1. Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 42. 

Дисциплински тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске чине Главни 

дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске и шест 

дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 43. 

Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске прима 

дисциплинске пријаве против адвоката, адвокатских приправника и стручних 

сарадника за правне послове и задужује дисциплинске тужиоце Адвокатске коморе 

Републике Српске са пријавама ради поступања по истим и координира њихов рад.  

 Члан 44. 

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске одлучују о 

покретању дисциплинског поступка, подижу и заступају оптужни акт пред 

дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске, улажу правне 

лијекове и предлажу Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске 

одређивање привремене забране рада адвоката (суспензију). 

Члан 45. 

Дисциплински тужиоци Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да 

поступају по обавезним упутствима Главног дисциплинског тужиоца Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

 

2.5.2. Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 46. 

Дисциплинске судове Адвокатске коморе Републике Српске чине Предсједник 

дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, првостепени 

дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске и Апелациони 

дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске.  
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Члан 47. 

(1) Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске и 

Апелациони дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске имају по 

шест судија. 

(2) Радом дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске руководи 

Предсједник дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) У дисциплинским судовима Адвокатске коморе Републике Српске суде судије 

појединци или вијећа троје судија. 

 

2.6. Збор адвоката 

Члан 48. 

(1) Збор адвоката је непосредни облик одлучивања и остваривања права и 

дужности адвоката. 

(2) Збор адвоката чине сви адвокати чије канцеларије имају сједиште на подручју  

Збора. 

(3) Подручја зборова адвоката Адвокатске коморе Републике Српске су: 

1) Збор адвоката Бања Лука за подручје града Бања Лука и општина Лакташи, 

Градишка, Србац, Прњавор, Котор Варош, Челинац, Кнежево, Мркоњић Град, 

Шипово, Језеро, Источни Дрвар, Петровац, Купрес и Рибник; 

2) Збор адвоката Бијељина за подручје градова Бијељина и Зворник и општина  

Братунац, Угљевик, Лопаре, Осмаци, Сребреница и Брчко Дистрикт Босне и 

Херцеговине; 

3) Збор адвоката Добој за подручје града Добој и општина Петрово, Дервента, 

Модрича, Теслић, Брод, Шамац, Вукосавље, Пелагићево и Доњи Жабар; 

4) Збор адвоката Приједор за подручје града Приједор и општина Нови Град, 

Костајница, Крупа на Уни, Оштра Лука и Козарска Дубица; 
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5) Збор адвоката Источно Сарајево за подручје општина Соколац, Источни Стари 

Град, Пале, Вишеград, Рудо, Рогатица, Ново Горажде, Власеница, Шековићи, Хан 

Пијесак, Милићи, Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Трново и Фоча; 

6) Збор адвоката Требиње за подручја града Требиње и општина Љубиње, 

Берковићи, Билећа, Источни Мостар, Невесиње, Гацко, Калиновик и Чајниче.  

Члан 49. 

Збор адвоката Адвокатске коморе Републике Српске: 

1) бира делегате за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске и чланове 

других органа Адвокатске коморе Републике Српске; 

2) даје мишљење о основним правима, дужностима и одговорностима  адвоката и 

адвокатских приправника; 

3) даје приједлоге о упису адвоката у Именик адвоката  Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

4) расправља о свим питањима рада адвоката и адвокатских приправника на свом 

подручју, у складу са одредбама овог Статута и предлаже њихово рјешавање 

надлежним органима Адвокатске коморе Републике Српске; 

5) расправља о чувању угледа и професионалне етике адвоката; 

6) стара се о условима рада адвоката и адвокатских приправника на свом подручју; 

7) проводи стручно усавршавање адвоката и адвокатских  приправника;  

8) извршава одлуке органа Адвокатске коморе Републике Српске; 

9) у случају претреса адвокатске канцеларије на основу наредбе надлежног суда, 

обезбјеђује присуство представника Адвокатске коморе Републике Српске; 

10) подноси  извјештај о раду  Извршном одбору Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

11) извршава и друге обавезе у складу са законом и општим актима Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 50. 
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(1) Збор адвоката непосредно и тајним гласањем бира предсједника збора 

адвоката. 

(2) Предсједник збора адвоката сазива сједницу збора и руководи њеним радом. 

(3) Мандат предсједника збора адвоката траје двије године и може се једном 

поновити.  

Члан 51. 

Предсједник збора адвоката се задужује средствима одобреним Финансијским 

планом Адвокатске коморе Републике Српске за покриће трошкова рада збора 

адвоката за текућу годину и о утрошку средстава подноси извјештај Извршном 

одбору Адвокатске коморе Републике Српске.     

 

3. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОСТУПАК ОПОЗИВА 

ОРГАНА И ЧЛАНОВА ОРГАНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 52. 

Адвокати који су уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

имају право да бирају, непосредно и посредно, и буду бирани за чланове органа и 

носиоце функција у Адвокатској комори Републике Српске у складу са овим 

Статутом. 

 

3.1. Органи за спровођење избора 

Члан 53. 

(1) Орган за спровођење избора је Изборна комисија Адвокатске коморе Републике 

Српске, коју чине предсједник и шест чланова и по један њихов замјеник, 

Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске, коју чине 

предсједник и три члана и по један њихов замјеник, и бирачки одбор, који чине 

предсједник и два члана. 
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(2) Мандат Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске и 

Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске, траје до окончања 

избора ради чијег провођења су изабрани. 

(3) Мандат бирачких одбора  траје до окончања фазе избора ради чијег провођења 

су формирани.  

Члан 54. 

У зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске у којима се изборни 

поступак - гласање спроводи на једном мјесту и истог дана, а број кандидата и 

гласача омогућава да се изборни резултати утврде тачно и ефикасно у разумном 

року по затварању гласања, Изборна комисија Адвокатске коморе Републике 

Српске сама спроводи изборе за делегате у Скупштину Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

 

3.2. Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 55. 

(1) Зборови адвоката Адвокатске коморе Републике Српске достављају Извршном 

одбору Адвокатске коморе Републике Српске приједлоге за предсједника, 

замјеника предсједника, чланове и замјенике чланова Изборне комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске у року од 8 дана од дана пријема писменог 

обавјештења о почетку изборног поступка. 

(2) Предсједник, замјеник предсједника, чланови Изборне комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске и њихови замјеници, као и предсједници и чланови 

других органа за спровођење избора, не могу бити кандидати нити предлагачи 

кандидата за чланове органа и носиоце функција у органима Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(3) У случају да предсједник или неко од чланова Изборне комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске или предсједник или чланови других органа за 

спровођење избора постану кандидати или предлагачи кандидата за члана органа 

или носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске, престаје им 

функција у органу за спровођење избора и, без одгађања, спроводи се нова 

процедура за избор тог члана, односно, ако је у питању предсједник Изборне 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске иста се распушта и Извршни одбор 



 26 

Адвокатске коморе Републике Српске бира нову Изборну комисију Адвокатске 

коморе Републике Српске за спровођење избора. 

Члан 56. 

(1) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске: 

1) стара се о законитом спровођења избора; 

2) организује техничку припрему за изборе; 

3) прати примјену и даје објашњења у вези са примјеном овог Статута и 

спровођења појединих изборних радњи; 

4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи прописаних овим Статутом; 

5) уколико процијени да би се избори спровели квалитетније, а изборни резултати 

утврдили тачно и ефикасно, предлаже Извршном одбору Адвокатске коморе 

Републике Српске формирање бирачких одбора; 

6) сачињава бирачке спискове за све зборове адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске посебно, на којима су имена свих адвоката који имају сједиште 

канцеларије на подручју односног збора адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

7) утврђује изглед, број и начин заштите гласачких листића за бирачка мјеста и 

овјерава их; 

8) одређује изборне акте који јој се достављају; 

9) утврђује да ли је приједлог кандидатуре састављен и поднијет у складу са овим 

Статутом; 

10) утврђује испуњеност услова за кандидовање предложеног кандидата; 

11) утврђује листе кандидата за чланове органа Адвокатске коморе Републике 

Српске и носиоце функција Адвокатске коморе Републике Српске; 

12) у случају приговора на листе кандидата, Извршном одбору Адвокатске коморе 

Републике Српске доставља мишљење о основаности приговора и потребан 

материјал за одлучивање по приговору; 
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13) спроводи поступак гласања, уколико нису формирани бирачки одбори, а 

уколико су формирани бирачки одбори, врши контролу њиховог законитог и 

Статутарног рада; 

14) утврђује и објављује резултате избора; 

15) води записник о свом раду који потписују сви чланови Изборне комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске; 

16) подноси извјештај Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске и 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске о спроведеним изборима; 

17) одређује начин чувања и руковања изборним материјалом; 

18) обавља и друге послове предвиђене овим Статутом. 

(2) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске може да ради уколико 

је присутан предсједник или замјеник предсједника и три члана, односно њихова 

замјеника, а одлуке доноси већином гласова присутних.  

(3) Уколико у току спровођења изборног поступка за избор делегата за Скупштину 

Адвокатске коморе Републике Српске предсједник Изборне комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске констатује неправилности у раду и на исте упозори а оне 

се одмах не отклоне овлашћен је да прекине даљи ток изборног поступка и наложи 

понављање изборне радње и дужан је о томе, без одгађања, обавијести Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

(4) Уколико у току спровођења изборног поступка за избор органа и чланова 

органа Адвокатске коморе Републике Српске предсједник Изборне комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске констатује неправилности у раду и на исте 

упозори а оне се одмах не отклоне овлашћен је да прекине даљи ток изборног 

поступка и наложи понављање изборне радње и дужан је о томе, без одгађања, 

извијестити Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске.  

(5) Након одлуке предсједника Изборне комисије Адвокатске коморе Републике 

Српске да прекине даљи ток изборног поступка а не наложи понављање изборне 

радње, замјеник предсједника и чланови комисије не могу даље поступати док 

поводом те одлуке предсједника Изборне комисије Адвокатске коморе Републике 

Српске Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, односно Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске не доносе одлуку о даљем току избора. 
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3.3. Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 57. 

(1) Зборови адвоката Адвокатске коморе Републике Српске достављају Извршном 

одбору Адвокатске коморе Републике Српске приједлоге за предсједника, 

замјеника предсједника, чланове и замјенике чланова Верификационе комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске у року од 8 дана од дана пријема писменог 

обавјештења о почетку изборног поступка. 

(2) Предсједник, замјеник предсједника, чланови Верификационе комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске и њихови замјеници, не могу бити кандидати 

нити предлагачи кандидата за чланове органа и носиоце функција у органима 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(3) У случају да предсједник или неко од чланова Верификационе комисије 

Адвокатске коморе Републике Српске или предсједник или чланови других органа 

за спровођење избора постану кандидати или предлагачи кандидата за члана 

органа или носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске, престаје 

им функција у том органу за спровођење избора и, без одгађања, спроводи се нова 

процедура за избор тог члана, односно, ако је у питању предсједник 

Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске иста се распушта и 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске бира нову Верификациону 

комисију Адвокатске коморе Републике Српске за спровођење избора. 

Члан 58. 

Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске: 

1) прати и стара се о законитом спровођењу изборних радњи за избор делегата у 

Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске; 

 2) прати и стара се о законитом кандидовању за предсједника Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

3) прати и стара се о законитом кандидовању за чланове Извршног одбора 

Адвокатске коморе Републике Српске; 
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4) прати и стара се о законитом кандидовању за чланове дисциплинских органа 

Адвокатске коморе Републике Српске; 

5) прати и стара се о законитом кандидовању за чланове Комисије за финансијско 

пословање и материјални положај Адвокатске коморе Републике Српске; 

6) по правилу присуствује сједницама Изборне комисије Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

7) доставља извјештај Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске о 

спроведеном поступку избора делегата и кандидатским листама; 

8) даје приједлог Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске за потврђивање 

мандата, свих или дјелимично, делегата за Скупштину Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

9) након проведеног изборног поступка за избор органа и чланова органа 

Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске даје приједлог Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 

за потврђивање мандата предсједника и потврђивање мандата чланова, свих или 

дјелимично, других органа Адвокатске коморе Републике Српске; 

10) обавља и друге послове у изборном процесу ради његовог законитог 

провођења.   

Члан 59. 

Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске ради у пуном 

саставу, а одлучује већином гласова. 

 

3.4. Бирачки одбор у збору адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 60. 

(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске може да именује бирачки 

одбор у саставу предсједник, замјеник предсједника, два члана и два замјеника 

члана за сваки збор адвоката Адвокатске коморе Републике Српске најкасније 8 

(осам) дана прије дана одржавања гласања и избора.  
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(2) На захтјев Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске збор 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске доставља приједлог за 

предсједника, замјеника предсједника, чланове и замјенике чланова бирачког 

одбора, најкасније 8 (осам) дана од дана пријема захтјева. 

(3) Бирачки одбор спроводи непосредно гласање на бирачком мјесту под надзором 

Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, обезбјеђује правилност и 

тајност гласања и са Изборном комисијом Адвокатске коморе Републике Српске 

утврђује резултате гласања за сваку изборну листу посебно. 

(4) Бирачки одбор се именује за спровођење избора или допунских избора и по 

окончању изборних радњи њихов мандат се завршава предајом извјештаја о 

утврђеним резултатима гласања, записника о раду и изборног материјала 

Изборној комисији Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

3.5. Расписивање избора  

Члан 61. 

(1) Одлуку о почетку изборног поступка и расписивању избора доноси Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске најкасније 90 дана прије истека 

мандата претходно изабраним делегатима, члановима органа и носиоцима 

функција Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) На основу ове одлуке из става (1) овог члана предсједник Извршног одбора 

Адвокатске коморе Републике Српске обавјештава све зборове адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске о започињању изборног поступка и позива их да доставе 

приједлоге за предсједника, замјеника предсједника, чланове и замјенике чланова 

Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске. 

 (3) Одлуком о расписивању избора Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске: 

1) утврђује број делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске у 

будућем саставу у складу са одредбама овог Статута;  

2) утврђује се листа органа и број чланова органа Адвокатске коморе Републике 

Српске који се бирају посредно искључиво тајним гласањем; 
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3) рокови за спровођење изборних радњи;  

4) именовање Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске; 

5) рокови за кандидовање и утврђивање листе кандидата. 

(4) Одлука о расписивању избора објављује се у часопису „Адвокатура“, на web 

страници и огласној табли Адвокатске коморе Републике Српске и доставља свим 

зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 62. 

(1) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске дужна је да Извршном 

одбору Адвокатске коморе Републике Српске достави листу делегата за Скупштину 

Адвокатске коморе Републике Српске и листе кандидата за чланове органа које 

бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске најкасније 30 дана прије 

истека мандата делегатима у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и 

члановима органа које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске дужна је да 

достави извјештај о законитости спроведених изборних радњи и поступака у 

процесу избора и предложи потврду мандата делегата наведених у листи делегата 

(свих или дјелимично) за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске 

најкасније 10 дана прије истека мандата делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(3) Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске дужна је да 

прати и стара се о законитости процеса избора органа и чланова органа Адвокатске 

коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске и да, након објаве резултата гласања, дâ приједлог Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске за потврђивање мандата предсједника и потврђивање 

мандата чланова, свих или дјелимично, других органа Адвокатске коморе 

Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске.  

 

3.6. Кандидовање  

Члан 63. 
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(1) Сваки адвокат уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

на дан доношења одлуке о расписивању избора је кандидат за делегата у 

Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) На основу броја добијених гласова, које утврђује Изборна комисија Адвокатске 

коморе Републике Српске или бирачки одбор након завршеног гласања чланова 

збора адвоката у којем се избор и гласање проводи, утврђује се листа кандидата за 

делегате у Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске, тако што је на првом 

мјесту кандидат који је добио највише гласова, на другом мјесту кандидат који је 

добио мање гласова од кандидата на првом мјесту а више од осталих кандидата и 

тако редом на сваком сљедећем мјесту листе кандидата закључно са кандидатом 

који је добио најмање гласова или који није добио ниједан глас.  

Члан 64. 

За предсједника Адвокатске коморе Републике Српске може се кандидовати 

адвокат који испуњава сљедеће услове: 

1) да се бави адвокатуром непрекидно најмање 10 година прије кандидовања, 

2) да је прије кандидовања најмање један мандат радио у органима Адвокатске 

коморе Републике Српске, 

3) да није дисциплински одговарао у посљедњих 10 година прије кандидовања, 

4) да није кривично одговарао за кривично дјело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 

5) да није члан органа политичке странке или покрета. 

Члан 65. 

За члана Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, члана Комисије 

за контролу финансијског и материјалног положаја Адвокатске коморе Републике 

Српске и за чланове (главног дисциплинског тужиоца, дисциплинске тужиоце, 

предсједника и судије дисциплинског суда) дисциплинских органа Адвокатске 

коморе Републике Српске може се кандидовати адвокат који испуњава сљедеће 

услове: 

1) да се бави адвокатуром непрекидно најмање 8 година прије кандидовања, 
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2) да није дисциплински одговарао у посљедњих 8 година прије кандидовања, 

3) да није кривично одговарао за кривично дјело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 

4) да није члан органа политичке странке или покрета. 

Члан 66. 

(1) Право предлагања кандидата, под условима предвиђеним овим Статутом, за 

органе и чланове органа које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске има сваки делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске или 

група адвоката, коју чини најмање 20 адвоката чланова Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(2) Предлагач или група адвоката може предложити само једног кандидата. 

(3) Кандидатуре из става 1. овог члана се достављају у писменој форми Изборној 

комисији Адвокатске коморе Републике Српске, непосредно или препорученом 

поштом, које Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске заводи у 

дјеловодни протокол Адвокатске коморе Републике Српске.  

(4) Кандидатура за органе и чланове органа које бира Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске садржи податке: 

1) име и презиме адвоката који се кандидује или којег кандидује; 

2) сједиште адвокатске канцеларије кандидата; 

3) орган или члан органа Адвокатске коморе Републике Српске за који се кандидује; 

4) писмену сагласност кандидата; 

5) писмене и вјеродостојне доказе да кандидат испуњава услове из члана 68. или 

члана 69. овог Статута зависно да ли се кандидује за орган или члана органа 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(4) Кандидатура за органе и чланове органа које бира Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске мора бити овјерена адвокатским печатом и потписом 

предлагача, а сагласност предложеног кандидата његовим адвокатским печатом и 

потписом. 
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(5) Неће се прихватити кандидатуре за органе и чланове органа које бира 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске предложене од стране 

неквалификованог предлагача или која садржи неистините податке о кандидату 

или које су непотпуне.  

Члан 67. 

(1) Исти кандидат не може бити истовремено уврштен у двије листе кандидата за 

органе и чланове органа које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

(2) Ако је исти адвокат кандидован и за органе и за чланове органа које бира 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске Изборна комисија Адвокатске 

коморе Републике Српске ће га позвати да се опредијели за једну кандидатуру. 

(3) Ако кандидат не поступи по захтјеву Изборне комисије Адвокатске коморе 

Републике Српске из претходног става сматра се да се опредијелио за кандидатуру 

која је прва достављена Адвокатској комори Републике Српске. 

Члан 68. 

(1) Кандидатуре из члана 66. став 1. овог Статута се достављају у роковима које 

утврди Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске 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. 

(2) Од првог дана одређеног за пријем кандидатура, до утврђивања листе 

кандидата Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске је у сталном 

засиједању.  

(3) Секретарске послове за Изборну комисију Адвокатске коморе Републике Српске 

и Верификациону комисију Адвокатске коморе Републике Српске обавља 

Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 69. 

Ако делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске буде кандидован и 

изабран за орган или члана органа које бира Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске престаје му мандат делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске и на његово мјесто се уводи у мандат делегата сљедећи кандидат 

са листе сачињене у истом изборном циклусу од стране Изборне комисије 
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Адвокатске коморе Републике Српске и прихваћене од стране Верификационе 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске а на основу утврђених резултата 

гласања за делегате у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске у збору 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске чији је члан делегат којем је 

престао мандат. 

Члан 70. 

(1) У случају да изабрани кандидат за делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске или члана Извршног одбора Адвокатске коморе Републике 

Српске или Комисије за контролу финансијског и материјалног положаја адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске или главног дисциплинског тужиоца, 

дисциплинског тужиоца или предсједника дисциплинског суда или 

дисциплинског судије Адвокатске коморе Републике Српске не жели да се 

прихвати чланства у том органу, као и ако му по било ком основу престане 

функција члана једног од наведених органа прије истека мандата, изабраним ће се 

сматрати и увешће се у мандат сљедећи кандидат са највећим бројем гласова 

добијеним у истом изборном циклусу за члана односног органа и ако се изјасни да 

прихвата увођење у мандат. 

(2) Мандат делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, односно 

члана органа које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске који се у 

току изборног периода уводи у мандат траје до истека мандата осталим 

делегатима, односно члановима органа, у том изборном периоду. 

(3) У случају да не постоје услови за примјену одредбе овог члана спроводе се 

допунски избори које расписује Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске, у складу са овим Статутом. 

 

3.7. Утврђивање листе кандидата за органе и за чланове органа које бира 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 71. 

(1) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске провјерава испуњеност 

услова за кандидовање и утврђује листе кандидата најкасније 10 дана прије дана 

одржавања изборне сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(2) Ако Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске утврди да 

кандидатура не испуњава услове прописане овим Статутом, позваће предлагача да 

недостатке отклони у року од три дана од дана пријема писменог обавјештења, а 

ако предлагач недостатке не отклони, Изборна комисија Адвокатске коморе 

Републике Српске ће рјешењем кандидатуру одбацити, које рјешење ће доставити 

предлагачу и кандидату. 

(3) Против рјешења Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске 

предлагач и кандидат могу изјавити приговор Извршном одбору Адвокатске 

коморе Републике Српске у року од 48 сати од часа пријема рјешења о одбацивању 

кандидатуре. 

(4) Изборна комисија утврђује листу кандидата, која садржи презимена и имена 

кандидата и сједиште њихових адвокатских канцеларија, на којој се редосљед 

кандидата утврђује према азбучном реду првог слова презимена кандидата. 

 (5) Листа кандидата из става 4. овог члана је ваљана ако на листи за избор 

предсједника Адвокатске коморе Републике Српске има најмање два кандидата а 

на листама за избор чланова других органа Адвокатске коморе Републике Српске 

ако на листи има већи број кандидата од броја чланова органа за који се врши 

избор. 

(6) Одлука Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске о утврђивању 

листе кандидата се објављује, са констатацијом тачног времена објављивања, на 

web страници Адвокатске коморе Републике Српске и на огласној табли 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(7) Против одлуке Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске о 

утврђивању листе кандидата предлагач и кандидат могу изјавити приговор 

Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске у року од 48 сати од часа 

објављивања. 

(8) О приговорима из ст. 3. и ст. 7. овог члана, одлучује Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске у року од 48 сати од часа пријема приговора. 

(9) Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске по 

приговорима је коначна. 

 

3.8. Изборни материјал 
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Члан 72. 

Изборни материјал садржи: 

1) одлуку Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о почетку 

изборног поступка, обавјештење предсједника Адвокатске коморе Републике 

Српске о почетку изборног поступка и одлуку о расписивању избора; 

2) бирачки списак; 

3) кандидатуре; 

4) листе кандидата; 

5) потврђене листе кандидата; 

6) приговоре и одлуке по приговорима; 

7) гласачке листиће; 

8) контролне листиће; 

9) записнике Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске о 

утврђивању резултата гласања; 

10) записник Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске о току 

изборног поступка и резултатима гласања; 

11) извјештај Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 73. 

(1) Бирачки списак за избор делегата за Скупштину Адвокатске коморе Републике 

Српске се сачињава за сваки збор адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

посебно и садржи презимена и имена свих чланова збора адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске који су уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске на дан доношења одлуке о расписивању избора наведени на 

списку редосљедом по азбучном реду првог слова презимена. 

(2) Бирачки списак за избор органа и чланова органа Адвокатске коморе 

Републике Српске садржи презимена и имена свих делегата којима је потврђен 
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мандат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске поређани по азбучном 

реду првог слова презимена. 

(3) На дан одржавања избора не могу се вршити измјене у бирачким списковима. 

Члан 74. 

(1) Након сачињавања и потврђивања оних изборних листа које се потврђују, 

Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске припрема и овјерава 

гласачке листиће. 

(2) Гласачки листић садржи датум одржавања избора, назив органа Адвокатске 

коморе Републике Српске за који се врши избор кандидата, редни број који се 

ставља испред презимена и имена кандидата, презиме и име кандидата по 

азбучном реду првог слова презимена са назнаком, напомену о органу и о броју 

чланова за који се гласа заокруживањем редног броја испред презимена и имена 

кандидата. 

Члан 75. 

(1) Изборна комисија утврђује изглед, облик, број гласачких листића који мора 

бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак.  

(2) Гласачки листићи штампају се на једном мјесту под контролом Изборне 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске и могу бити штампани на хартији 

заштићеној воденим жигом или отиском печата Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(3) Предсједник Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске 

одговоран је за закониту употребу печата и рад Изборне комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 76. 

(1) Контролни листић садржи податке о датуму и мјесту одржавања избора и назив 

листе за коју се врши избор. 

(2) Записници о примопредаји изборних материјала садрже податке о лицима која 

су присутни примопредаји изборног материјала и тачну спецификацију изборног 

материјала чија се примопредаја врши. 
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Члан 77. 

Изборни материјал се чува најмање четири године. 

 

3.9. Изборна сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 78. 

(1) Изборну сједницу Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске сазива 

предсједник Адвокатске коморе Републике Српске претходног сазива. 

(2) Изборној сједници Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

присуствују делегати у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 

претходног сазива и делегати у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 

новог сазива. 

(3) Изборном сједницом Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

предсједава до потврђивања мандата новоизабраних делегата Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске предсједник Адвокатске коморе Републике 

Српске претходног сазива, а након потврђивања мандата новоизабраних делегата 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, до избора новог предсједника 

Адвокатске коморе Републике Српске, сједницом Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске предсједава представник кога изабере Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске новог сазива јавним гласањем.  

(4) На Изборној сједници Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

делегати Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске претходног сазива 

разматрају, одлучују и гласају о свим приспјелим приједлозима и извјештајима о 

раду органа Адвокатске коморе Републике Српске претходног сазива. 

Члан 79. 

(1) Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске подноси 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске извјештај о току изборног 

поступка за избор делегата за Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске и 

предлаже потврђивање мандата делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске, свих или дјелимично. 



 40 

(2) Након потврђивања мандата новоизабраних делегата у Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске, на Изборној сједници Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске, Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске и 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске претходног сазива подносе 

извјештај о току изборног поступка и о утврђеним листама кандидата за избор 

органа и чланова органа Адвокатске коморе Републике Српске које бира 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

3.10. Гласање за органе и чланове органа Адвокатске коморе Републике Српске које 

бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 80. 

(1) Гласање се спроводи гласачким листићима. 

(2) Гласање је искључиво тајно. 

(3) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске не смије ни на који 

начин утицати на одлуку бирача, новоизабраних делегата у Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске којима је потврђен мандат. 

Члан 81. 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске може, евентуално, 

предложити Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске гласање и 

утврђивање резултата гласања електронским путем, уколико су претходно 

обезбијеђени неопходни технички услови: одговарајуће софтверско рјешење, 

идентификационе картице за електронско гласање, потребна опрема (компјутери, 

читачи идентификационих картица и др.). 

Члан 82. 

На дан одржавања изборне сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске, Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске 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 обезбијеђени услови који 

омогућавају тајност гласања, што уноси у записник о свом раду. 

Члан 83. 
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(1) Прије почетка гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске 

провјерава гласачке кутије у присуству првог гласача и ти резултати уписују се у 

контролни листић који потписују чланови бирачког одбора и први гласач. 

(2) Потписани контролни листић убацује се у гласачку кутију, након чега се она 

печати, који поступак се уноси у записник о раду Изборне комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(3) По отварању гласачке кутије прво се провјерава да ли се у кутији налази 

контролни листић, па ако у гласачкој кутији нема контролног листића гласање се 

за ту изборну листу понавља. 

Члан 84. 

(1) Приликом гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске 

утврђује идентитет гласача на основу личне карте или адвокатске легитимације и 

заокружује редни број испред презимена гласача на бирачком списку, а бирач 

потписује бирачки списак у продужетку свога презимена и имена и узима гласачке 

листиће. 

(2) Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред презимена и имена 

кандидата.  

(3) Гласати се може за онај број кандидата колико има чланова орган Адвокатске 

коморе Републике Српске за који се врши избор чланова или за мањи број од броја 

чланова тог органа. 

(4) Гласати се може само за кандидате који су наведени на гласачком листићу. 

(5) По завршеном гласању гласач гласачки листић убацује у гласачку кутију 

направљену од провидног материјала и напушта бирачко место. 

Члан 85. 

Током гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске је 

одговорна за ред на бирачком мјесту и за законито и Статутарно спровођење 

процеса гласања. 

 

3.11. Утврђивање резултата гласања 
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Члан 86. 

(1) По завршеном гласању Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске 

приступа утврђивању резултата гласања на бирачком мјесту, којем присуствују 

чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, чланови 

бирачког одбора ако је формиран, и чланови Верификационе комисије Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(2) Гласачке кутије се не смију износити из просторије у којој се гласало прије 

утврђивања коначног резултата гласања.  

Члан 87. 

(1) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске утврђује број 

неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот који печати. 

(2) На основу бирачког списка утврђује се број гласача. 

(3) Када се отвори гласачка кутија, послије провјере контролног листића, важећи 

гласачки листићи одвајају се од неважећих.  

(4) Неважећи гласачки листић је гласачки листић који је на материјалу који није 

преузет од стране Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске 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 броја који се бира или ако је на гласачком листићу било шта 

дописано. 

(5) Ако се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 

бирача који су гласали, гласање се за ту изборну листу понавља. 

Члан 88. 

По утврђивању резултата гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Републике 

Српске сачињава записник у који се уносе подаци о броју примљених гласачких 

листића, броју неупотребљених гласачких листића, броју неважећих гласачких 

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 89. 
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(1) Изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова. 

(2) Ако постоји једнака подјела гласова између два или више кандидата због које се 

не може извршити потпун избор органа и чланова органа изабраним се сматра 

онај кандидат који се дуже бави адвокатуром рачунато до дана кандидовања. 

Члан 90. 

(1) Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске саопштава резултате избора. 

(2) Ако чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске на основу 

изборних аката утврде неправилности које су очито утицале на резултате избора 

предложиће предсједнику Изборне комисије Адвокатске коморе Републике 

Српске, а овај Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске да се поништи 

гласање и понови изборни поступак у цјелости или за поједину листу кандидата. 

(3) О понављању изборног поступка одлучује Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 91. 

(1) Уколико Изборна комисија Адвокатске коморе Републике Српске не утврди 

неправилности подноси извјештај Скупштини Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(2) Ако извјештај из става првог овог члана буде усвојен Верификациона комисија 

Адвокатске коморе Републике Српске подноси Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске извјештај о законитом и Статутарном спровођењу избора и 

предлаже потврђивање мандата кандидата. 

Члан 92. 

(1) Сваки кандидат, предлагач и сваки бирач, делегат у Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске, има право приговора.  

(2) Приговор се подноси Верификационој комисији Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(3) Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске о приговору 

одлучује без одгађања. 
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Члан 93. 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, након одлуке Верификационе 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске о евентуалном приговору, доноси 

одлуку о приједлогу Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике 

Српске за потврђивање мандата новоизабраних органа и чланова органа 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 94. 

Ако се за вријеме трајања мандата смањи број делегата у Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске, односно чланова органа Адвокатске коморе Републике 

Српске, за више од једне трећине спровешће се допунски избори на начин и по 

поступку предвиђеном овим Статутом за редовне изборе. 

Члан 95. 

(1) Мандати делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и члана 

органа Адвокатске коморе Републике Српске изабраним на допунским изборима 

истиче када и мандати осталих изабраних у тим органима Адвокатске коморе 

Републике Српске тог сазива. 

(2) Уколико је мандат делегата, органа или члана органа који је изабран на 

допунским изборима краћи од двије године не сматра се да је остварио мандат. 

 

3.12.  Престанак мандата, опозив органа и чланова органа Адвокатске коморе 

Републике Српске 

Члан 96. 

Делегату у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, органу и члану 

органа Адвокатске коморе Републике Српске престаје мандат даном потврђивања 

мандата новоизабраних делегата, односно органа, односно чланова органа 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 97. 

(1) Делегати у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске, члан Извршног одбора Адвокатске коморе 
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Републике Српске, члан Комисије за контролу финансијског и материјалног 

положаја Адвокатске коморе Републике Српске, чланови дисциплинских органа 

Адвокатске коморе Републике Српске за свој рад одговарају искључиво Скупштини 

Адвокатске коморе Републике Српске и не могу бити позвани на одговорност за 

своје изражено мишљење и став, уколико су исти у складу са Уставом Републике  

Српске, Законом о адвокатури Републике Српске, Статутом Адвокатске коморе 

Републике Српске и Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(2) Органи и чланови органа Адвокатске коморе Републике Српске дужни су да 

поступају у складу са интересима професије, да у доношењу одлука поступају у 

складу са личним увјерењем и да се старају о поштовању и извршавању одлука 

органа у чијем раду учествују. 

Члан 98. 

Делегату у Скупштини, органу и члану органа Адвокатске коморе Републике 

Српске престаје мандат прије истека времена на које је изабран ако престане бити 

члан Адвокатске коморе Републике Српске због смрти, на основу опозива или 

оставке, или из других разлога. 

Члан 99. 

(1) Делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и члан органа 

Адвокатске коморе Републике Српске може бити опозван: 

1) ако дуже од шест мјесеци не врши своју дужност; 

2) ако за вријеме трајања мандата неоправдано изостане са два узастопна састанка; 

3) ако не извршава закључке и ставове органа Адвокатске коморе Републике 

Српске за чије је извршење задужен; 

4) ако делегат Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске или предсједник 

збора адвоката, који је члан Извршног одбора Адвокатске коморе Републике 

Српске, не обавјештава чланове збора адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске, којег збора адвоката је члан, о свом раду у органима Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

5) ако својим радом и понашањем наноси штету угледу Адвокатске коморе 

Републике Српске и адвокатури. 



 46 

(2) Неоправдани изостанак делегата са сједнице Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске или изостанак са сједнице члана органа Адвокатске коморе 

Републике Српске, представља тежу повреду дужности адвоката.  

Члан 100. 

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске може бити опозван: 

1) ако не извршава одлуке, закључке и друге налоге Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске које је дужан извршавати;  

2) ако се у свом иступању не придржава одлука, закључака, ставова и налога 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске; 

3) ако не поднесе извјештај о своме раду Скупштини Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

4) ако радом и понашањем наноси штету угледу Адвокатске коморе Републике 

Српске и адвокатури. 

Члан 101. 

(1) Поступак за опозив делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике 

Српске, односно члана органа Адвокатске коморе Републике Српске могу 

покренути: 

1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске; 

2) орган Адвокатске коморе Републике Српске чији се члан опозива; 

3) збор адвоката Адвокатске коморе Републике Српске чији је члан. 

(2) Збор адвоката Адвокатске коморе Републике Српске образложени приједлог за 

опозив делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, који је члан 

тог збора адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, доставља Скупштини 

Адвокатске коморе Републике Српске у писменој форми са доказима на којима 

заснива разлоге за предлагање опозива.   

(3) Орган који покреће поступак опозива органа или члана органа Адвокатске 

коморе Републике Српске, које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске, дужан је да Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске достави 
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приједлог за опозив у писменој форми, који садржи и образложење разлога, као и 

и навођење доказа на којима заснива предлагање опозива. 

(4) Поступак за опозив предсједника Адвокатске коморе Републике Српске може 

покренути Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске. 

(5) Опозив делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске, органа и 

члана органа Адвокатске коморе Републике Српске врши се по поступку за њихов 

избор, одређен овим Статутом. 

Члан 102. 

(1) Законитост спровођења поступка опозива делегата у Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске или члана органа Адвокатске коморе Републике Српске 

прати Верификациона комисија Адвокатске коморе Републике Српске, која о томе 

подноси извјештај Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Опозив делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и члана 

органа Адвокатске коморе Републике Српске не може се извршити без претходног 

прибављања мишљења органа чији је члан осим ако опозив члана не предлаже тај 

орган. 

(3) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске након разматрања извјештаја 

Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске доноси одлуку о 

статусу мандата делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске или 

члана органа Адвокатске коморе Републике Српске. 

(4) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлуку о опозиву доноси 

тајним гласањем више од половине од укупног броја делегата у Скупштини 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

3.13. Избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из    

Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 103. 

Кандидат за избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске из реда адвоката може бити 

адвокат који испуњава услове:  
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1) да се бави адвокатуром непрекидно најмање 10 година прије кандидовања, 

2) да није кривично одговарао за кривично дјело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 

3) да није члан органа политичке странке или покрета. 

Члан 104. 

(1) Поступак предлагања кандидата за изборног члана Високог судског и 

тужилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске 

из реда адвоката организује и спроводи Адвокатска комора Републике Српске на 

начин на који се обезбјеђује најшира представљеност њених чланова. 

(2) Одлуку о утврђивању приједлога за избор члана Високог судског и тужилачког 

савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске из реда 

адвоката доноси Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, по пријему одлуке 

предсједника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине о потреби 

избора новог члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из 

Адвокатске коморе Републике Српске, доноси одлуку о формирању Изборне 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске уколико се избор врши у вријеме 

ван мандата Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске формиране 

ради провођења других избора у Адвокатској комори Републике Српске.  

(4) Кандидовање и избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске, закључно са потврђивањем 

његовог мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 

проводи се на начин и по поступку утврђеним овим Статутом за избор органа 

Адвокатске коморе Републике Српске којег бира Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске.     

Члан 105. 

Члан Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из реда адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске је дужан: 

1) да у свему савјесно и предано поступа сагласно законским и подзаконским 

актима којима је уређена организација и рад Високог судског и тужилачког савјета 

Босне и Херцеговине; 
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2) да штити интересе адвокатуре и правне професије и да ради постизања тог 

резултата захтијева и добије помоћ од органа Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

3) да благовремено информише предсједника Адвокатске коморе Републике 

Српске, а по потреби и Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, о 

свом раду у Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине и 

одлукама и закључцима који су од утицаја на адвокатуру и правну професију 

уопште. 

Члан 106. 

(1) Непоступање члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине 

из реда адвоката Адвокатске коморе Републике Српске у смислу члана 105. овог 

Статута је разлог за покретање поступка за његов опозив. 

(2) Покретање опозива и опозив члана Високог судског и тужилачког савјета Босне 

и Херцеговине из реда адвоката Адвокатске коморе Републике Српске проводи се 

на начин и по поступку утврђеним овим Статутом за опозив органа Адвокатске 

коморе Републике Српске којег бира Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

 

4. ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 107. 

Адвокатска комора Републике Српске и њени органи су дужни да се у вршењу 

јавних овлашћења, права и дужности придржавају Устава Републике Српске и 

Устава Босне и Херцеговине, закона Републике Српске, овог Статута и других 

прописа и уговора које је закључила Адвокатска комора Републике Српске. 

Члан 108. 

Адвокатска комора Републике Српске врши јавна овлашћења повјерена Уставом 

Републике Српске и законима Републике Српске непосредно преко својих органа. 

Члан 109. 

Адвокатска комора Републике Српске има сљедећа јавна овлашћења: 
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1) одлучивање о захтјевима за упис, брисање и поништење уписа у именик 

адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија, именик адвокатских 

ортачких друштава, именик адвокатских друштава, именик адвокатских 

приправника и именик стручних сарадника за правне послове, 

2)  одлучивање о захтјевима за упис, брисање и поништење уписа у Уписник А и 

Уписник Б страних адвоката,  

3) одлучивање о захтјевима за промену сједишта адвоката, заједничких 

адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских друштава, 

4) одлучивање о захтјевима за привремени престанак права на бављење 

адвокатуром, 

5) одлучивање о захтјевима за наставак обављања адвокатуре после привременог 

престанка права на бављење адвокатуром, 

6) одлучивање о привременој забрани бављења адвокатуром, 

7) одређивање привременог замјеника и преузиматеља адвокатске канцеларије, 

8) одлучивање о покретању и вођењу дисциплинског поступка против адвоката 

или адвокатског приправника, о њиховој дисциплинској одговорности и изрицању 

дисциплинских мјера, 

9) уређивање садржине и начина вођења и вођења именика и уписника из тач. 1) и 

2) овог члана, 

10) издавање и продужавање важења адвокатских легитимација и легитимација 

адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове, 

11) доношење програма и уређење организације и начина полагања адвокатског 

испита и издавање увјерења о положеном адвокатском испиту, 

12) доношење Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, 

13) доношење Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, 

14) одређивање висине трошкова уписа у именике и уписнике, 
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15) одређивање висине редовних и посебних обавеза према Адвокатској комори 

Републике Српске. 

Члан 110. 

(1) Именици адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских 

ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника, стручних 

сарадника за правне послове, Уписник А и Уписник Б страних адвоката су јавне 

књиге. 

(2) Изводи из ових именика и уписника и потврде издате на основу података из 

ових именика су јавне исправе. 

Члан 111. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске и Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске, свако из своје надлежности, овлашћени су 

да предузимају мјере ради отклањања уочених недостатака у вршењу јавних 

овлашћења или у раду органа Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) У спровођењу овлашћења из става 1. овог члана, Предсједник Адвокатске 

коморе Републике Српске и Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске 

могу: 

1) указати; 

2) упозорити; 

3) иницирати или покренути поступак за опозив органа Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

4) предложити и предузети радње ради заштите законитости у раду.  

(3) Указивањем се скреће пажња органу Адвокатске коморе Републике Српске на 

потребу усклађивања праксе у раду са Уставом и законима Републике Српске и 

Босне и Херцеговине и закључцима и начелним ставовима Скупштине Адвокатске 

коморе Републике Српске који се односе на вршење јавних овлашћења. 

(4) Упозорењем се тражи од органа Адвокатске коморе Републике Српске да у 

одређеном року отклони недостатке у вршењу јавних овлашћења, који се састоје у 

повреди Устава и закона Републике Српске и Босне и Херцеговине, закључака и 
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начелних ставова Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске који се односе 

на вршење јавних овлашћења закона и овог Статута. 

(5) Уколико орган Адвокатске коморе Републике Српске не поступи сагласно 

указивању и упозорењу Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске или 

Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске ти органи Адвокатске 

коморе Републике Српске ће иницирати или покренути поступак за опозив тог 

органа и предложити или предузети радње ради заштите законитости у поступању. 

(6) Акти Предсједника Адвокатске коморе Републике Српске и Извршног одбора 

Адвокатске коморе Републике Српске из става 2. овог члана се сачињавају у 

писменој форми и морају бити образложени. 

(7) За вријеме док се не оконча поступак из става 5. овог члана Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске ће предузети активности ради спречавања 

наступања штетних посљедица због изостајања функције органа у односу на којег 

је покренут поступак опозива. 

Члан 112. 

У вршењу јавних овлашћења и у поступку који води Адвокатска комора Републике 

Српске кад рјешава о правима, обавезама или правним интересима, примјењују се 

одредбе закона који уређује општи управни поступак.  

 

5. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 113. 

Адвокат је дужан да:  

1) се стварно и стално бави адвокатуром,  

2) правну помоћ пружа стручно и савјесно, у складу са уставом, законом и општим 

актима Адвокатске коморе Републике Српске,  

3) чува адвокатску тајну и  
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4) у професионалном раду и у приватном животу који је доступан јавности чува 

углед адвокатуре.  

Члан 114. 

Адвокат има право и дужност да предузима правне радње на које га је странка 

овластила, које могу користити странци у остваривању њених права и интереса. 

Члан 115. 

(1) Адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити пружање правне помоћи, осим у 

случајевима предвиђеним законом.  

(2) Адвокат не може одбити пружање правне помоћи ако га као заступника или 

браниоца у складу са законом постави суд, други државни орган или Адвокатска 

комора Републике Српске, осим ако постоје разлози предвиђени законом због 

којих је дужан да одбије заступање или ако адвокат, по својој писменој изјави, не 

пружа услуге у тој области права.  

Члан 116. 

Адвокат је дужан да одбије пружање правне помоћи:  

1) ако је у истој правној ствари заступао супротну странку,  

2) ако је члан или је био члан заједничке адвокатске канцеларије или адвокатског 

ортачког друштва у којима се у истој правној ствари заступа или је заступана 

супротна странка,  

3) ако је у истој правној ствари поступао као носилац правосудне функције или 

службено лице у државном органу или органу јединице локалне самоуправе,  

4) ако се адвокату прије протека двије године од престанка његове правосудне 

функције или службеног лица у државном органу или органу јединице локалне 

самоуправе за пружање правне помоћи обрати лице у чијој је истој или другој 

правној ствари поступао у наведеним својствима,  

5) ако су интереси странке која тражи правну помоћ у супротности са његовим 

интересима или интересима његових блиских сродника, пријатеља, сарадника или 

других странака, а што се прописује Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске и 
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6) ако је био адвокатски приправник или стручни сарадник за правне послове у 

адвокатској канцеларији, заједничкој адвокатској канцеларији или адвокатском 

ортачком друштву или адвокатском друштву у којима се у истој правној ствари 

заступа или је заступана супротна странка и 

7) у другим случајевима утврђеним Законом о адвокатури Републике Српске, овим 

Статутом и Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 117. 

(1) Адвокат је дужан да након престанка заступања, странци на њен захтјев или без 

захтјева, преда све њене списе и исправе. 

(2) Адвокат је дужан да чува списе странке која их није преузела или који се нису 

могли странци уручити, најмање пет година, рачунајући од дана правоснажно 

окончаног поступка у којем је ту странку заступао или од дана отказа пуномоћја. 

Члан 118. 

 (1) Адвокат је дужан да, у складу са овим Статутом и Кодексом етике адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, чува као професионалну тајну и да се брине 

да то чине и лица запослена у његовој адвокатској канцеларији, све што му је 

странка или његов овлашћени представник повјерио или што је у предмету у коме 

пружа правну помоћ на други начин сазнао или прибавио, у припреми, током 

заступања и по престанку заступања.  

(2) Обавеза чувања адвокатске тајне није временски ограничена.  

(3) Начин чувања адвокатске тајне и поступање у вези са адвокатском тајном 

уређују се овим Статутом и Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

Члан 119. 

Адвокат не може бити позван на кривичну одговорност за правно мишљење 

изражено у пружању правне помоћи у поступку пред судом или другим органима 

власти. 

Члан 120. 
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(1) Адвокат се не може бавити пословима који су неспојиви са угледом и 

независношћу адвокатуре.  

(2) Адвокат не може имати другу регистровану самосталну дјелатност.  

(3) Адвокат нема право да заснива радни однос, осим у адвокатском ортачком 

друштву и адвокатском друштву уписаним у одговарајуће именике Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

 (4) Адвокат не може бити заступник, директор или члан управног одбора у 

правном лицу, осим ако је то правно лице адвокатско ортачко друштво или 

адвокатско друштво, предсједник или члан извршног одбора банке, заступник 

државног капитала, стечајни управник, прокуриста или лице које има утврђену 

забрану конкуренције, као ни обављати те послове у било којем обиму или вршити 

јавну дужност која је неспојива са адвокатском дјелатношћу. 

(5) Адвокату није дозвољено да своју дјелатност обавља на начин који може да 

створи забуну у погледу његовог регистрованог облика рада, као имајући у виду 

локацију и организацију канцеларијског простора, тако и уговорене односе са 

странкама. 

(6) Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске могу се 

предвидјети и други послови који су неспојиви са угледом и независношћу 

адвокатуре.  

Члан 121. 

(1) Адвоката може замијенити само стручни сарадник за правне послове или 

адвокатски приправник, којима је он послодавац, или други адвокат непосредно 

или посредством свог стручног сарадника за правне послове или адвокатског 

приправника, у складу са законом.  

(2) За пропусте стручног сарадника за правне послове и адвокатског приправника 

одговара адвокат, заједничка адвокатска канцеларија или адвокатско ортачко 

друштво или адвокатско друштво код којег је то лице запослено. 

Члан 122. 

(1) Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад, у складу са 

Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката у Републици Српској 
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коју доноси Адвокатска комора Републике Српске, уз накнадну сагласност 

министра правде у Влади Републике Српске.  

 (2) Висина награде за рад адвоката утврђује се зависно од врсте поступка, 

предузете радње, вриједности спора или висине запријећене казне, као и других 

параметара утврђених Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката у 

Републици Српској.  

(3) Адвокат је дужан да странци изда обрачун награде за извршене радње правне 

помоћи и накнаде трошкова за издатке настале у извршењу и ради извршења тих 

радњи. 

Члан 123. 

(1) Забрањено је рекламирање адвоката, заједничке адвокатске канцеларије, 

адвокатског ортачког друштва и адвокатског друштва.  

(2) Забрана рекламирања и допуштени начин представљања адвоката, заједничке 

адвокатске канцеларије, адвокатског ортачког друштва и адвокатског друштва 

уписаних у одговарајуће именике Адвокатске коморе Републике Српске ближе се 

уређују Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 124. 

(1) Адвокат може да има само једну адвокатску канцеларију, који простор је 

одговарајући захтјевима наведеним у општем акту Адвокатске коморе Републике 

Српске, значају и угледу адвокатуре и условима неопходним за чување адвокатске 

тајне и држање и чување списа. 

(2) Адвокат, по правилу, пружа правну помоћ у својој адвокатској канцеларији, на 

расправама, претресима, увиђајима, реконструкцијама, преговорима или на мјесту 

закључења правних послова.  

(3) Изузетно, због посебних околности случаја и природе правне помоћи, адвокат 

може пружити правну помоћ и ван адвокатске канцеларије, које околности се 

објективно процјењују у сваком конкретном случају, с тим да такво пружање 

правне помоћи нема елементе сталности, као што су пословне јединице, рад у 

другом мјесту или пословном простору који није сједиште његове адвокатске 

канцеларије.  

Члан 125. 
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Адвокат је дужан да пријави намјеравану промјену сједишта своје адвокатске 

канцеларије на територији Републике Српске, најкасније 15 дана прије дана 

промјене сједишта.  

Члан 126. 

(1) Адвокат је дужан да на објекту у којем се налази његова адвокатска канцеларија 

има истакнуту таблу са знаком Адвокатске коморе Републике Српске и исписаним 

текстом садржаја: „АДВОКАТ“ и име и презиме адвоката. 

(2) Форма и облик табле из става 1. овог члана уређују се општим актом Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 127. 

(1) Адвокат има печат који је округлог облика, вањског габарита отиска круга 

пречника 40 мм, који садржи име и презиме адвоката, које се исписује по вањском 

дијелу круга, и сједиштем његове адвокатске канцеларије, које се исписује у дну с 

унутрашње стране круга како би било окренуто читаоцу, све исписано фонтом 

“Георгиа” болд 11пт, који текст је исписан по вањском дијелу другог круга који је 

оквир знака Адвокатскe коморe Републике Српске и у средини печата је знак 

Адвокатскe коморe Републике Српске симбол параграфа дужег пречника 27 мм, 

којег је однос величина ширине и висине 1:2.   

(2) Форма и облик печата из става 1. овог члана уређују се општим актом 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Адвокат је дужан да на сваку исправу, допис или поднесак који је сачинио стави 

свој потпис и печат.  

Члан 128. 

(1) Адвокат има право да откаже заступање.  

(2) О отказу заступања адвокат је дужан да без одгађања обавијести странку и 

орган пред којим се води поступак.  

(3) Адвокат је дужан да настави са пружањем правне помоћи странци и након што 

је отказао заступање, ако је то потребно да се од странке коју заступа отклони каква 

штета, али не дуже од 30 дана од дана отказа пуномоћи.  
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(4) Адвокат није дужан да поступа по одредбама става 3. овог члана, ако га је 

странка те обавезе изричито ослободила. 

Члан 129. 

(1) Адвокат је дужан да стиче и усавршава знања и вјештине потребне за стручно, 

независно, самостално, дјелотворно и етично обављање адвокатске дјелатности. 

(2) Адвокат који има адвокатског приправника дужан је да му обезбиједи 

одговарајуће услове за рад и обуку у складу са сврхом приправничке вјежбе, да 

спроводи план и програм обуке и да надзире његов рад и стручно усавршавање. 

(3) Адвокат је дужан да Адвокатској комори Републике Српске уредно плаћа 

чланарину и извршава и друге материјалне обавезе.  

Члан 130. 

(1) Адвокатска канцеларија, предмети и подаци који се налазе у њој могу бити 

предмет контроле само под условима из члана 37. Закона о адвокатури Републике 

Српске.  

(2) Одлуку о привременом или трајном престанку бављења адвокатуром може 

донијети само надлежни орган Адвокатске коморе Републике Српске у посебно 

предвиђеном поступку.  

(3) На адвокатску канцеларију не може бити примијењена мјера затварања, 

односно печаћења у кривичном, односно прекршајном поступку нити у било којем 

другом поступку који се води против адвоката. 

Члан 131. 

(1) Адвокат не може бити лишен слободе за кривична дјела у вези са бављењем 

адвокатуром, без одлуке надлежног суда.  

(2) Претрес адвокатске канцеларије може одредити само надлежни суд у погледу 

тачно одређеног списа, предмета или документа.  

(3) Претрес адвокатске канцеларије може се извршити само у присуству адвоката 

кога одреди предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.  
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(4) Предмети, списи или документа, изузев списа из става 2. овог члана, као и 

сазнања до којих се дође приликом претреса адвокатске канцеларије, не могу се 

користити ради вођења поступка против странака адвоката чија је адвокатска 

канцеларија била предмет претреса.  

(5) О покретању поступка против адвоката, о одређивању задржавања или 

притвора адвокату, суд или други државни орган који води поступак дужан је да 

одмах обавијести Адвокатску комору Републике Српске.  

Члан 132. 

(1) Адвокат има право да, у циљу пружања правне помоћи, од државних, односно 

републичких органа, установа, привредних друштава и других организација тражи 

и благовремено добије информације, списе и доказе који су у њиховом посједу или 

под њиховом контролом.  

(2) Државни, односно републички органи, установе и привредна друштва дужни су 

да, у складу са законом, адвокату омогуће приступ информацијама, списима и 

доказима из става 1. овог члана.  

Члан 133. 

(1) Адвокат одговара за штету по општим правилима одговорности за накнаду 

штете. 

(2) Адвокат је дужан да закључи уговор о осигурању од професионалне 

одговорности код организације регистроване за ову врсту осигурања.  

(3) Адвокат је дужан да уредно продужава осигурање од одговорности. 

(4) Адвокатска комора Републике Српске може закључити оквирни уговор о 

осигурању од професионалне одговорности и уговор о колективном осигурању од 

професионалне одговорности за све адвокате уписане у именик адвоката.  

(5) Адвокатска комора Републике Српске сваке пословне године утврђује 

минималну суму осигурања за штету од професионалне одговорности, чији износ 

не може бити мањи од 250.000 КМ за сваки осигурани случај.  

(6) Адвокатска комора Републике Српске предузеће одговарајуће мјере и поступке, 

предвиђене овим Статутом, против адвоката, адвокатског ортачког друштва и 
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адвокатског друштва који не доставе доказ да су закључили или продужили уговор 

о осигурању, осим у случају колективног осигурања из става 4. овог члана.  

 (7) Ако адвокат или заједничка адвокатска канцеларија или адвокатско ортачко 

друштво или адвокатско друштво на позив Адвокатске коморе Републике Српске, у 

року од 15 дана од дана пријема позива, не доставе доказ о осигурању, Адвокатска 

комора Републике Српске ће привремено забранити њихов рад до дана у којем 

доставе доказе о испуњавању ове обавезе. 

(8) Најнижа сума осигурања, по осигураном случају, без ограничења броја 

случајева, износи: 

1) 250.000 КМ за адвоката, без обзира на то да ли се бави адвокатуром самостално 

или као члан у заједничкој адвокатској канцеларији или као члан или запослени у 

адвокатском ортачком друштва или запослени у адвокатском душтву и 

2) 500.000 КМ за адвокатско ортачко друштво и адвокатско друштво.  

(9) Ако су сви чланови и адвокати у радном односу са адвокатским ортачким 

друштвом и сви адвокати у радном односу са адвокатским друштвом закључили 

уговоре о индивидуалном осигурању од професионалне одговорности има се 

сматрати да су адвокатско ортачко друштво и адвокатаско друштво испунили услов 

из став 8. овог члана. 

(10) Адвокат, адвокатска ортачка друштва и адвокатска друштва могу имати и 

додатно осигурање од професионалне одговорности. 

(11) Адвокати, адвокатска ортачка друштва и адвокатска друштва, који су уписани у 

одговарајуће именике Адвокатске коморе Републике Српске и док траје упис у те 

именике, су дужни, без позива, најкасније до 31. Јануара сваке текуће пословне 

године, доставити Адвокатској комори Републике Српске доказ о осигурању од 

професионалне одговорности за ту пословну годину. 

(12) Адвокати, адвокатска ортачка друштва и адвокатска друштва, који су уписани 

или ће се уписати у одговарајуће именике Адвокатске коморе Републике Српске у 

току пословне 2016. године, су дужни, без позива, најкасније у року од три дана од 

дана уписа у одговарајући именик Адвокатске коморе Републике Српске, доставити 

Адвокатској комори Републике Српске доказ о годишњем осигурању од 

професионалне одговорности почев од дана уписа, те вршити континуирано 

осигурање од професионалне одговорности све док траје упис у одговарајући 
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именик Адвокатске коморе Републике Српске и о томе, у року од три дана од дана 

истека претходног и закључења новог годишњег осигурања од професионалне 

одговорности достављати доказ Адвокатској комори Републике Српске.  

(13) У случају да на дан наступања осигураног случаја адвокатско ортачко друштво 

нема закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности на суму 

осигурања из става 8. овог члана, чланови адвокатског ортачког друштва 

солидарно одговарају за обавезу тог друштва до висине најниже суме осигурања 

прописане за адвокатско ортачко друштво. 

(14) У случају да на дан наступања осигураног случаја адвокатско друштво нема 

закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности на суму осигурања 

из става 8. овог члана, оснивач адвокатског друштва одговара за обавезу друштва 

до висине најниже суме осигурања прописане за адвокатско друштво, а ако су 

адвокатско друштво основала два или више оснивача оснивачи одговарају за 

обавезу друштва сразмјерно свом оснивачком удјелу у том адвокатском друштву. 

Члан 134. 

Адвокат је дужан да на приход остварен пружањем правне помоћи плаћа порез у 

складу са пореским прописима. 

Члан 135. 

(1) Страни адвокат уписан у Уписник А и Уписник Б страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске може заступати, без ограничења, странку у поступку 

пред изабраним арбитражним судом у правним стварима с међународним 

елементом. 

(2) Адвокатура страног адвоката уписаног у Уписник А страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске ограничена је на давање усмених и писмених 

правних савјета и мишљења који се односе на примјену права његове матичне 

државе и међународног права.  

(3) Адвокатура страног адвоката уписаног у Уписник Б страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске изједначена је са службом домаћег адвоката, 

с тим што у периоду од три године од дана уписа може поступати у Републици 

Српској само заједно са домаћим адвокатом.  

(4) Страни адвокат који се упише у Уписник А или Уписник Б страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске у току пословне 2016. године, је дужан, без 
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позива, најкасније у року од три дана од дана уписа у одговарајући уписник, 

доставити Адвокатској комори Републике Српске доказ о годишњем осигурању од 

професионалне одговорности у Републици Српској почев од дана уписа, те вршити 

континуирано осигурање од професионалне одговорности све док траје извршени 

упис и о томе, у року од три дана од дана истека претходног и закључења новог 

годишњег осигурања од професионалне одговорности достављати доказ 

Адвокатској комори Републике Српске.    

(5) Обавезе да закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности у 

Републици Српској може се ослободити адвокат који има полису о осигурању у 

његовој матичној држави а којом је уговорена сума осигурања не мања од суме 

наведене у члану 133. став 8. овог Статута по осигураном случају, без ограничења 

броја случајева, и којом је покривена и евентуална штета у обављању адвокатуре на 

територији Републике Српске. 

(6) Ако страни адвокат не испуњава обавезе у погледу осигурања од професионалне 

одговорности адвоката у Републици Српској престаће му право на бављење 

адвокатуром у Републици Српској на основу члана 237. став 1. тачка 11. овог Статута  

(7) На рад и идентификацију страног адвоката примјењују се одредбе Закона о 

адвокатури Републике Српске, овог Статута и Кодекса етике адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, које се односе на домаће адвокате.  

Члан 136. 

(1) Страни адвокат је дужан да на објекту у којем се налази његова адвокатска 

канцеларија има истакнуту таблу облика, форме и садржаја као табла домаћег 

адвоката из члана 130. став 1. овог Статута и додатни садржај да осим назива 

професије: „АДВОКАТ“ исписује и назив професије: „АДВОКАТ“ и на службеном 

језику матичне државе.  

(2) Страни адвокат има печат облика и садржаја наведеног у члану 131. став 1. овог 

Статута, с тим да у тексту печата послије назива професије „Адвокат“ испише и 

назив те професије на службеном језику његове матичне државе. 

(3) Форма и облик табле и печата из става 1. и 2. овог члана уређују се општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 137. 

Страни адвокат уписан у уписник А и уписник Б нема право:  
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1) да бира и буде биран за предсједника Адвокатске коморе Републике Српске или 

члана органа у Адвокатској комори Републике Српске, 

2) да запошљава стручне сараднике за правне послове или адвокатске 

приправнике ради стручног усавршавања и обављања приправничке вјежбе у 

складу са Законом о адвокатури Републике Српске, овим Статутом и другим 

општим актима Адвокатске коморе Републике Српске,  

3) да буде именован за привременог заступника, пореског заступника или 

браниоца по службеној дужности, да пружа бесплатну правну помоћ у складу са 

важећим прописима, да буде пуномоћник странке која је ослобођена од плаћања 

судских трошкова и да буде медијатор,  

4) да оснује адвокатско ортачко друштво или адвокатско друштво или да у име и за 

рачун његовог или туђег било којег облика организовања рада у његовој матичној 

држави или било којој страној држави оснива пословне јединице или неки други 

облик рада и представљања, као и да иступа као овлашћено лице за заступање тих 

облика организовања рада у Републици Српској.    

 

6. УПИСИ У ИМЕНИКЕ И УПИСНИКЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

6.1. Упис адвоката у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 138. 

(1) Право на бављење адвокатуром стиче се уписом у Именик адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске и полагањем Адвокатске заклетве Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(2) Поступак за остваривање права на бављење адвокатуром у Републици Српској 

покреће се писменим захтјевом кандидата за упис у Именик адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(3) Поступак уписа у Именик адвокатских ортачких друштава и Именик 

адвокатских друштава са сједиштем на територији Републике Српске покреће се 

писменим захтјевом оснивача који се подноси Адвокатској комори Републике 

Српске. 
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Члан 139. 

(1) Право уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске има лице 

које испуњава сљедеће услове: 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,  

2) да је дипломирао на правном факултету у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини, или стекао звање дипломирани правник (240 ЕЦТС бодова), или да 

је дипломирао на било којем правном факултету у СФР Југославији до 22. маја 

1992. године, а ако је дипломирао на правном факултету у страној држави, овај 

услов стиче након признања те дипломе у складу са прописима којима је признање 

те дипломе и степена стручног образовања регулисано у Републици Српској,  

3) да је положило правосудни испит у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини или у бившој СФР Југославији до 22. маја 1992. године, а ако је 

правосудни испит положио у другој држави, овај услов стиче након признања тог 

испита у Републици Српској,  

4) да је положило адвокатски испит Адвокатске коморе Републике Српске,  

5) да има двије године радног искуства послије положеног правосудног испита на 

правним пословима у адвокатури, правосуђу, нотаријату, органима управе или у 

правном лицу, 

6) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,  

7) да није осуђиван за кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за 

бављење адвокатуром, 

8) да није у радном односу у тренутку уписа у именик Адвокатске коморе 

Републике Српске,  

9) да не обавља регистровану самосталну дјелатност, 

10) да нема статус заступника, директора или предсједника управног одбора у 

правном лицу, члана или предсједника извршног одбора банке, заступника 

државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду 

има утврђену забрану конкуренције, 

11) да је достојно за бављење адвокатуром и 
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12) да има обезбијеђен радни простор – канцеларију, погодан за бављење 

адвокатуром, који испуњава хигијенско - техничке услове у складу са општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске који те услове прописује.  

 (2) Сматра се да није достојан за бављење адвокатуром лице осуђено за кривично 

дјело против Републике Српске, за кривично дјело против службене дужности, за 

кривично дјело извршено из користољубља или за друго кривично дјело извршено 

из нечасних побуда, а које га чини морално недостојним за обављање адвокатуром. 

(3) Лице којем је изречена условна осуда за кривична дјела из става 2. овог члана 

нема право на упис за вријеме за које је правоснажном одлуком одређен условни 

рок.  

(4) Испуњеност услова за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске из става 1. т. 7), 11) и 12) овог члана, доноси надлежни орган Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(5) Кандидат који је обављао послове адвоката, судијску или тужилачку функцију, 

функцију правобраниоца или замјеника правобраниоца и послове нотара најмање 

пет година, као и лица која су ослобођена обавезе полагања правосудног испита, не 

полажу адвокатски испит. 

Члан 140. 

(1) Уз захтјев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

кандидат је дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова из члана 139. 

став 1. тачка 1) до тачке 12) овог Статута, осим тачке 7), 11) и 12). 

(2) Осим доказа из става првог овог члана кандидат је уз захтјев за упис у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске дужан доставити и:  

1) извод из матичне књиге рођених, 

2) копију личне карте, 

3) потврду да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути радни 

однос најкасније на дан прије дана уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, 

4) изјаву да нема другу регистровану самосталну дјелатност, статус заступника, 

директора или предсједника управног одбора у правном лицу, члана или 
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предсједника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног 

управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану 

конкуренције,  

5) изјаву претходног послодавца да ли је кандидат за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске дисциплински одговарао, а ако јесте када и 

за коју повреду радне обавезе и која му је дисциплинска мјера изречена, 

6) двије фотографије, формата као за лична документа, кандидата за упис у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Адвокатска комора Републике Српске, по службеној дужности, прибавља доказе 

о испуњености услова из члана 139. став 1. тачка 7), 11) и 12) овог Статута.  

(4) Правна лица, државни и правосудни органи и организације дужни су да, у 

складу са законом, на захтјев Адвокатске коморе Републике Српске дају о 

кандидату тачне и потпуне податке, потребне за оцјену да ли испуњава услове из 

члана 139. став 1. овог Статута.  

Члан 141. 

(1) Поднијети захтјеви за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске евидентирају се на првој сједници Извршног одбора Адвокатске коморе 

Републике Српске и о томе се обавјештава чланство са позивом да достави 

евентуалне образложене писмене примједбе или приједлоге по поднијетим 

захтјевима. 

(2) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске ће о захтјеву за упис у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске одлучити у року од 30 дана 

од дана евидентирања према ставу првом овог члана, осим у случају постојања 

приговора на поднешени захтјев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(3) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске може претходно обавити 

разговор са кандидатом за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске и тражити разјашњење одређених чињеница, а ако су поднесене примједбе 

по његовом захтјеву упознаће га са садржином истих и дати му могућност да се у 

року од осам дана о њима изјасни. 

(4) Подносилац захтјева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске може присуствовати сједници Извршног одбора Адвокатске коморе 
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Републике Српске на којој се доноси одлука о његовом захтјеву и давати, по 

одобрењу предсједавајућег, потребна усмена објашњења и приједлоге. 

(5) У поступку вијећања и гласања о захтјеву кандидата за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске искључена је јавност. 

Члан 142. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске може одгодити доношење одлуке о 

захтјеву за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске до 

правоснажног окончања кривичног поступка, ако је против кандидата потврђена 

оптужница за кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за бављење 

адвокатуром.  

(2) Ако кандидат испуњава услове из члана 139. став 1. овог Статута, Адвокатска 

комора Републике Српске ће донијети одлуку о испуњавању услова за упис у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у року од 30 дана. 

(3) Адвокатска комора Републике Српске одбиће захтјев за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске кандидата који не испуњава један или више 

услова прописаних у члану 139. став 1. овог Статута.  

(4) О одлуци из става 3. овог члана Адвокатска комора Републике Српске је дужна 

да без одгађања обавијести Адвокатску комору Федерације Босне и Херцеговине.  

Члан 143. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске дужна је да у року од 30 дана од 

доношења одлуке о испуњавању услова за упис у Именик адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под 

условом да је уплатио трошкове уписа.  

(2) Адвокатска заклетва Адвокатске коморе Републике Српске полаже се пред 

предсједником Адвокатске коморе Републике Српске или лицем које он овласти.  

(3) Адвокатска заклетва  Адвокатске коморе Републике Српске гласи:  

„Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савјесно, да ћу се у свом раду 

придржавати устава, закона и других прописа Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, Статута Адвокатске коморе Републике Српске и Кодекса етике 
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адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и да ћу својим поступцима и 

понашањем чувати углед адвокатуре.“  

(4) Након усмено положене заклетве кандидат потписује Свечану изјаву 

Адвокатске коморе Републике Српске са текстом заклетве. 

(5) Кандидат за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске који 

је оставрио право на пензију као адвокат и који се до дана остваривања тог права 

бавио адвокатуром непрекидно 10 и више година уназад од дана остваривања 

права на пензију ослобођен је обавезе плаћања трошкова уписа из става 1. овог 

члана.    

Члан 144. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске ће, на основу правоснажне одлуке о 

испуњавању услова за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске, донијети рјешење о упису у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, а након правоснажности тог рјешења кандидат може 

приступити полагању Адвокатске заклетве Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Када кандидат положи Адвокатску заклетву Адвокатске коморе Републике 

Српске, Адвокатска комора Републике Српске ће, на основу података о њему и 

његовом упису садржаних у Именику адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске, издати му Адвокатску легитимацију (ИД картицу) Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(3) Адвокатску легитимацију Адвокатске коморе Републике Српске потписује 

предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.  

(4) Адвокатска легитимација Адвокатске коморе Републике Српске садржи знак 

Адвокатске коморе Републике Српске, симбол параграфа, и натпис „АДВОКАТСКА 

КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, назнаку „ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТА“, име и 

презиме адвоката, његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину уписа у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, као и друге податке од 

значаја за утврђивање идентитета адвоката. 

(5) Форма и облик легитимације из става (4) овог члана уређују се општим актом 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(6) Адвокат и страни адвокат који је поднио захтјев за упис у Уписник Б страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске су дужни да најкасније у року од 
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три дана од дана уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

или Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске закључити 

уговор о осигурању за штету од професионалне одговорности на суму не мању од 

минималне суме осигурања за штету од професионалне одговорности утврђене 

Законом о адвокатури Републике Српске и овим Статутом и доказ о томе доставити 

Адвокатској комори Републике Српске. 

Члан 145. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске по праву надзора поништиће одлуку и 

рјешење о упису у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске или само 

одлуку о упису када рјешење није донесено, ако:  

1) кандидат не положи адвокатску заклетву у складу са чланом 143. став 2. и 4. овог 

Статута,  

2) се послије уписа у именик адвоката сазна да нису били испуњени услови за 

доношење одлуке о упису и за упис у именик адвоката, као и ако у року из члана 

144. став 6. овог Статута не закључи уговор о осигурању за штету од професионалне 

одговорности и о закључењу не достави доказ Адвокатској комори Републике 

Српске.  

(2) Поступак за поништење одлуке и рјешења о упису у Именик адвоката 

Адвокатској комори Републике Српске покреће се по службеној дужности или на 

основу пријаве.  

(3) Адвокатска комора Републике Српске дужна је да без одгађања, а најкасније у 

року од осам дана, достави захтјев за покретање поступка из става 2. овог члана, 

адвокату против којег је поступак покренут. 

(4) Поступак поништења уписа из става 1. овог члана ће се спровести по одредбама 

Закона о адвокатури Републике Српске, овог Статута и других општих аката 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

6.2. Упис у Именик заједничких адвокатских канцеларија Адвокатске коморе 

Републике Српске 

Члан 146. 
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(1) Два или више адвоката могу уговором, којим уређују међусобне пословне и 

имовинске односе, основати заједничку адвокатску канцеларију.  

(2) Уговор из става 1. овог члана и захтјев за упис у Именик заједничких 

адвокатских канцеларија Адвокатске коморе Републике Српске, уговарачи су 

дужни да доставе Адвокатској комори Републике Српске у року од 15 дана од дана 

закључења уговора.  

(3) У случају да потписник уговора о оснивању заједничке адвокатске канцеларије 

има сједиште канцеларије ван одређеног сједишта заједничке адвокатске 

канцеларије, дужан је да уз захтјев за упис у Именик заједничких адвокатских 

канцеларија Адвокатске коморе Републике Српске поднесе захтјев за пресељење 

сједишта адвокатске канцеларије у сједиште заједничке адвокатске канцеларије и 

пресељење изврши најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке о 

захтјеву. 

(4) Заједничка адвокатска канцеларија нема својство правног лица.  

Члан 147. 

(1) Сви адвокати из заједничке адвокатске канцеларије имају сједиште канцеларије 

у истом мјесту и у истом радном простору.  

(2) Пословни простор из става 1. овог члана мора испуњавати хигијенско – 

техничке услове који су за заједничку адвокатску канцеларију прописани 

одговарајућим општим актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

 (3) Заједничка адвокатска канцеларија мора имати истакнуту таблу на којој је знак 

Адвокатске коморе Републике Српске и исписан текст садржаја: „ЗАЈЕДНИЧКА 

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА“, њен посебан назив, уколико га има, и имена 

чланова заједничке адвокатске канцеларије, у складу са уговором о оснивању, овим 

Статутом и другим општим актима Адвокатске коморе Републике Српске.  

(4) Заједничка адвокатска канцеларија има печат округлог облика, вањског 

габарита отиска круга пречника 40 мм, садржаја „ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА 

КАНЦЕЛАРИЈА“, њен посебан назив, уколико га има, који се пише с вањске стране 

круга а сједиште с унутрашње , позиционирано на дно и одвојено средњом тачком 

с обје стране фонтом 9 pt “Георгиа” болд, а унутрашњи дио се исписује фонтом 9 pt 

“Георгиа” регулар и намијењен је за испис презимена адвоката заједничке 

адвокатске канцеларије, с тим што печат сваког адвоката из заједничке адвокатске 
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канцеларије умјесто свих презимена садржи само презиме и име адвоката, све 

исписано између наведеног круга и другог круга који је оквир знака Адвокатскe 

коморe Републике Српске у чијем средишту је знак Адвокатскe коморe Републике 

Српске симбол параграфа дужег пречника 20 мм, којег је однос величина ширине 

и висине 1:2, а све у складу са општим актом Адвокатске коморе Републике Српске 

којим је уређен изглед и садржај печата.     

 (5) Адвокат који је члан заједничке адвокатске канцеларије дужан је да, уз печат 

из става 4. овог члана, користи и свој печат. 

(6) Сваком адвокату члану заједничке адвокатске канцеларије Адвокатска комора 

Републике Српске ће, на основу података о њему садржаних у Именику адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, издати посебну адвокатску легитимацију 

(ИД картицу) Адвокатске коморе Републике Српске. 

 (7) Адвокатска легитимација члана заједничке адвокатске канцеларије садржи 

знак Адвокатске коморе Републике Српске и натпис „АДВОКАТСКА КОМОРА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, назнаку „ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТА“, име и презиме 

адвоката, његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину уписа у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, назнаку да је члан заједничке 

адвокатске канцеларије и од када, као и друге податке од значаја за утврђивање 

његовог идентитета адвоката члана заједничке адвокатске канцеларије.  

(8) Легитимацију адвоката члана заједничке адвокатске канцеларије потписује 

предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.  

(9) Форма, облик и садржај табле из става 3. овог члана, печата из става 4. овог 

члана и легитимације из  става 7. овог члана уређује се општим актом Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 148. 

(1) Странка може опуномоћити за заступање само једног адвоката, неке од адвоката 

или све адвокате у заједничкој адвокатској канцеларији.  

(2) За обавезе заједничке адвокатске канцеларије настале из правног односа према 

странкама и трећим лицима, одговара опуномоћени адвокат, а ако је странка 

опуномоћила више од једног адвоката опуномоћени адвокати солидарно 

одговарају. 

Члан 149. 
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За вријеме трајања суспензије или мировања права и обавеза појединих чланова 

заједничке адвокатске канцеларије, не може се странкама давати на потпис 

пуномоћје са њиховим именима. 

Члан 150. 

(1) Чланови заједничке адвокатске канцеларије су дужни да обавијесте Адвокатску 

комору Републике Српске о престанку рада и о статусним и персоналним 

промјенама у року од три дана од дана када је промјена наступила. 

(2) Заједничка адвокатска канцеларија престаје споразумом или ако у њој остане 

само један адвокат.  

 

6.3.   Упис у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике 

Српске 

Члан 151. 

(1) Адвокатско ортачко друштво могу основати два или више домаћих адвоката у 

складу са законом којим је уређено оснивање привредних друштава, ако Законом о 

адвокатури Републике Српске  и овим Статутом није другачије одређено.  

(2) Адвокатско ортачко друштво оснива се уговором који, осим услова прописаних 

законом којим је уређено оснивање привредних друштава, мора да садржи и 

сљедеће одреднице:  

1) назив и сједиште адвокатског ортачког друштво, 

2) имена свих чланова адвокатског ортачког друштва, 

3) о законском заступништву адвокатског ортачког друштва, 

4) означење врсте и вриједности улога чланова адвокатског ортачког друштва. 

5) да је адвокатура једина дјелатност адвокатског ортачког друштва,  

6) да правну помоћ у име адвокатског ортачког друштва могу пружати само 

адвокати чланови тог адвокатског ортачког друштва, 
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7) да се адвокати запослени у адвокатском ортачком друштву не могу бавити 

адвокатуром изван тог друштва.  

(3) Адвокатско ортачко друштво дужно је да обавијести Адвокатску комору 

Републике Српске о извршеном упису у одговарајући регистар пословних 

субјеката, у року од осам дана од пријема обавјештења и рјешења о упису. 

(4) Адвокатска комора Републике Српске дужна је да новоосновано адвокатско 

ортачко друштво упише у Именик адвокатских ортачких друштава, у року од осам 

дана, уколико су испуњени сви захтијевани услови. 

Члан 152. 

(1) Адвокатско ортачко друштво се на основу поднесеног захтјева уписује у Именик 

адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске, ако:  

1) је уговор о оснивању адвокатског ортачког друштва закључен у складу са 

одредбом члана 151. овог Статута, 

2) су сви чланови адвокатског ортачког друштва – адвокати уписани у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и имају исто сједиште канцеларије,  

3) су чланови адвокатског ортачког друштва закључили уговор о осигурању од 

професионалне одговорности, у складу са одредбом члана 39. Закона о адвокатури 

и овим Статутом, 

4) је сваки члан адвокатског ортачког друштва измирио материјалне обавезе према 

Адвокатској комори Републике Српске које су настале од времена уписа у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске до дана закључења уговора о 

оснивању адвокатског ортачког друштва, односно до дана закључења уговора о 

приступању том друштву као нови члан, 

5) против чланова адвокатског ортачког друштва није покренут дисциплински 

поступак за тежу повреду дужности и угледа адвоката, 

6) члану адвокатског ортачког друштва није изречена привремена забрана 

бављења адвокатуром или одобрено коришћење привременог одсуства, 

7) су чланови адвокатског ортачког друштва унијели оснивачки улог, 
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8) адвокатско ортачко друштво располаже канцеларијским простором подесним за 

адвокатуру у таквом облику рада, 

9) адвокатско ортачко друштво уплати Адвокатској комори Републике Српске 

прописане трошкове уписа,  

10) је адвокатско ортачко друштво закључило уговор о осигурању од 

професионалне одговорности у складу са чланом 39. Закона о адвокатури 

Републике Српске и овим Статутом, 

(2) У случају да потписник уговора о оснивању адвокатског ортачког друштва има 

сједиште канцеларије ван означеног сједишта адвокатског ортачког друштва, 

дужан је да уз захтјев за упис у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске 

коморе Републике Српске поднесе захтјев за пресељење сједишта адвокатске 

канцеларије у сједиште адвокатског ортачког друштва. 

Члан 153. 

(1) Прије доношење одлуке о испуњености услова за упис у Именик адвокатских 

ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске, Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске је дужна да испита, у одговарајућем 

поступку, да ли пословни простор који је наведен да ће у њему бити сједиште 

адвокатског ортачког друштва испуњава хигијенско – техничке услове који су за 

рад и сједиште адвокатског ортачког друштва прописани одговарајућим општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске доноси одлуку којом 

утврђује испуњеност услова за упис у Именик адвокатских ортачких друштава 

Адвокатске коморе Републике Српске, а након достављања доказа о закљученом 

осигурању од професионалне одговорности и извршеној уплати прописаних 

трошкова уписа.  

(3) На основу правоснажне одлуке из става 2. овог члана Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске доноси рјешење о упису у Именик 

адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(4) Адвокатско ортачко друштво стиче право на бављење адвокатуром уписом у 

Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске.  
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(5) Рјешење Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о упису у 

Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске је 

коначно у управном поступку. 

(6) Против рјешења Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о 

одбијању захтјева за упис у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске 

коморе Републике Српске може се покренути управни спор. 

Члан 154. 

(1) Након уписа адвокатског ортачког друштва у Именик адвокатских ортачких 

друштава Адвокатске коморе Републике Српске Адвокатска комора Републике 

Српске издаје адвокатске легитимације адвокатима који су оснивачи адвокатског 

ортачког друштва и адвокатима који су у радном односу са адвокатским ортачким 

друштвом. 

(2) Легитимација из става 1. овог члана садржи знак Адвокатске коморе Републике 

Српске и натпис „АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, назнаку 

„ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТА“, име и презиме адвоката, његову фотографију, 

редни број, дан, мјесец и годину уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, назнаку да је члан - оснивач адвокатског ортачког друштва или 

адвокат у радном односу са адвокатским ортачим друштвом, податке о пословном 

имену и седишту адвокатског ортачког друштва,  датуму оснивања, броју рјешења о 

упису у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике 

Српске и матичном броју адвокатског ортачког друштва. 

(3) Легитимацију из става 1. овог члана потписује предсједник Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

Члан 155. 

(1) Адвокатско ортачко друштво има својство правног лица. 

(2) За обавезе адвокатско ортачко друштво одговара цјелокупном имовином. 

(3) За обавезе адвокатског ортачког друштва супсидијарно одговарају и чланови 

друштва. 

Члан 156. 
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(1) Адвокатско ортачко друштво дужно је да обавијести Адвокатску комору 

Републике Српске о свакој својој статусној и другој промјени у року од седам дана 

од њеног настанка.  

(2) Сваку промјену из става 1. овог члана Адвокатска комора Републике Српске 

уписује у именик адвокатских ортачких друштава, ако:  

1) је потписан уговор о приступању, који садржи све одредбе из члана 155. став 2. 

овог Статута, када адвокатском ортачком друштву приступи нови ортак 

адвокатског ортачког друштва,  

2) је потписан споразум о иступању оснивача адвокатског ортачког друштва када 

из адвокатског ортачког друштва иступа ортак оснивач, и  

3) адвокатско ортачко друштво уплати Адвокатској комори Републике Српске 

прописане трошкове уписа промјене.  

Члан 157. 

(1) Адвокатско ортачко друштво не може оснивати пословне јединице.  

(2) Адвокатско ортачко друштво мора имати истакнуту таблу са знаком Адвокатске 

коморе Републике Српске и исписаним текстом: „АДВОКАТСКО ОРТАЧКО 

ДРУШТВО“, пословним именом друштва и да је ортачко друштво. 

(3) Адвокатско ортачко друштво има печат округлог облика, вањског габарита 

отиска круга пречника 40 мм, садржаја „АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО“, 

који текст се пише с вањске стране круга а сједиште с унутрашње стране круга, 

позиционирано на дно и одвојено средњом тачком с обје стране фонтом 9 pt 

“Георгиа” болд, а унутрашњи дио се исписује фонтом 9 pt “Георгиа” регулар и 

намијењен је за његов посебан назив, све исписано између наведеног круга и 

другог круга који је оквир знака Адвокатскe коморe Републике Српске у чијем 

средишту је знак Адвокатскe коморe Републике Српске, симбол параграфа дужег 

пречника 20 мм, којег је однос величина ширине и висине 1:2, а све у складу са 

општим актом Адвокатске коморе Републике Српске којим је уређен изглед и 

садржај печата. 

(4) Форма, облик и садржај табле из става 1. овог члана, легитимације из члана 154. 

став 2. и печата из става 3. овог члана уређује се општим актом Адвокатске коморе 

Републике Српске. 
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Члан 158. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске поништиће упис адвокатског ортачког 

друштва ако се послије уписа у именик ортачких друштава сазна да нису постојали 

услови за упис из члана 151. став 2. овог Статута.  

(2) Адвокатско ортачко друштво се брише из Именика адвокатских ортачких 

друштава Адвокатске коморе Републике Српске, ако:  

1) је отворен поступак стечаја или ликвидације адвокатског ортачког друштва, 

даном правоснажности одлуке о закључењу поступка стечаја или ликвидације,  

2) се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест мјесеци,  

3) се осим адвокатуре, почне бавити и другом дјелатношћу, и  

4) број ортака адвокатског ортачког друштва више не испуњава услове за оснивање 

адвокатског ортачког друштва из члана 151. овог Статута, укључујући и ортаке 

адвокатског ортачког друштва којима је одређен привремени престанак или 

привремена забрана бављења адвокатуром, и  

5) су адвокатима запосленим у адвокатском ортачком друштву изречене 

дисциплинске мјере усљед чега поступање и пословање адвокатског ортачког 

друштва озбиљно штети угледу адвокатуре. 

(3) Право на бављење адвокатуром адвокатско ортачко друштво губи брисањем 

адвокатског ортачког друштва из именика ортачких друштава.  

(4) Надлежни суд, односно ликвидациони управник, дужан је да без одгађања 

обавијести Адвокатску комору Републике Српске о правоснажном окончању 

поступка стечаја или ликвидације адвокатског ортачког друштва.  

(5) Рјешење о забрани обављања дјелатности адвокатском ортачком друштву је 

коначан управни акт против кога се може покренути управни спор.  

(6) Адвокатска комора Републике Српске може рјешењем одлучити да се до 

правоснажности рјешења обустави рад адвокатског ортачког друштва, а жалба 

против таквог рјешења не одлаже његово извршење.  
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(7) Након доношења рјешења из става 6. овог члана Адвокатска комора Републике 

Српске је дужна да покрене поступак пред надлежним судом за брисање 

адвокатског ортачког друштва из регистра пословних субјеката. 

(8) Адвокатско ортачко друштво престаје да ради даном брисања из Именика 

адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(9) Адвокатска комора Републике Српске ће предузети све неопходне мјере ради 

заштите интереса странака које је заступало адвокатско ортачко друштво, а које је 

брисано из Именика адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(10) Адвокати који су били запослени у адвокатском ортачком друштву, а које је 

брисано из Именика адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе 

Републике Српске, могу поднијети захтјев Адвокатској комори Републике Српске 

да им дозволи да наставе са самосталним бављењем адвокатуром, или у 

заједничкој адвокатској канцеларији. 

(11) Адвокатска комора Републике Српске ће рјешењем усвојити захтјев из става 10. 

овог члана, уколико подносилац захтјева достави доказе да испуњава услове из 

члана 139. овог Статута. 

Члан 159. 

(1) На оснивање, пословање, стечај и ликвидацију адвокатског ортачког друштва, 

на одговарајући начин примјењују се одредбе закона којим је уређено оснивање, 

пословање, стечај и ликвидација привредног друштва, ако овим Законом о 

адвокатури Републике Српске и овим Статутом није другачије одређено. 

 (2) Права и дужности које су овим Статутом прописани за адвокате односе се на 

ортаке и адвокате запослене у адвокатском ортачком друштву.  

Члан 160. 

Адвокатско ортачко друштво може имати само једну адвокатску канцеларију у којој 

је и сједиште тог друштва. 

Члан 161. 

Пуномоћје за заступање странака даје се адвокатском ортачком друштву. 
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Члан 162. 

Адвокатско ортачко друштво дужно је да пријави промјену сједишта друштва на 

територији Републике Српске, најкасније 15 дана прије дана промјене сједишта. 

Члан 163. 

(1) Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске 

садржи податке о адвокатским ортачким друштвима и то: 

1) пословно име и сједиште, телефон, факс, е-маил, адреса интернет стране, 

2) датум, вријеме и мјесто оснивања, 

3) број досијеа адвокатског ортачког друштва у Адвокатској комори Републике 

Српске, 

4) матични број јединственог статистичког регистра, 

5) порески идентификациони број (ПИБ), 

6) бројеве рачуна у пословним банкама, 

7) имена чланова и адресе пребивалишта и боравишта, 

8) имена лица овлашћених за заступање ортачког друштва и границе њихових 

овлашћења, 

9) полиса осигурања од професионалне одговорности ортачког друштва и адвоката 

у радном односу са друштвом, 

10) подаци о ликвидацији и стечају, 

11) забиљежбе од значаја за правни промет, 

12) привремене забране обављања адвокатуре за чланове адвокатског ортачког 

друштва и адвоката у радном односу са друштвом. 

(2) Ако адвокатско ортачко друштво не достави благовремено Адвокатској комори 

Републике Српске податке прописане овим Статутом, који су неопходни за тачно 

вођење Именика адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике 
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Српске, покренуће се поступак брисања адвокатског ортачког друштва из Именика 

адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

6.4. Упис у Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске 

Члан 164. 

(1) Адвокатско друштво, као правно лице, оснива се у складу са законом којим је 

уређено оснивање привредних друштава као друштво са ограниченом одговорношћу, 

ако Законом о адвокатури Републике Српске и овим Статутом није другачије 

одређено. 

(2) Рад адвокатског друштва је ограничен на обављање адвокатске дјелатности. 

(3) Само домаћи адвокат, или више њих, могу основати адвокатско друштво. 

(4) Обављање адвокатске дјелатности повјерава се адвокатском друштву, а коју 

извршавају адвокати запослени у том адвокатском друштву.  

(5) На рад и пословање адвокатског друштва примјењују се одредбе закона којим је 

уређено пословање друштава са ограниченом одговорношћу, ако Законом о 

адвокатури Републике Српске и овим Статутом није другачије одређено.  

Члан 165. 

(1) За оснивање адвокатског друштва оснивачи су дужни прибавити претходну 

привремену сагласност Адвокатске коморе Републике Српске, која се даје ако се 

оцијени да је садржај и форма уговора о оснивању у складу са законом, овим 

Статутом и Кодексом етике Адвокатске коморе Републике Српске, и ако се, у 

одговарајућем поступку, утврди да пословни простор који је наведен да ће у њему 

бити сједиште адвокатског друштва испуњава хигијенско – техничке услове који су 

за рад и сједиште адвокатског друштва прописани одговарајућим општим актом 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Претходна привремена сагласност из става 1. овог члана је услов за упис у 

Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Адвокатско друштво је дужно обавијестити Адвокатску комору Републике 

Српске о извршеном упису у одговарајући регистар привредних друштава 
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надлежног суда у року од осам дана по пријему обавјештења и рјешења надлежног 

суда о упису. 

(4) Адвокатска комора Републике Српске је дужна новоосновано адвокатско 

друштво уписати у Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике 

Српске, у даљем року од осам дана, уколико су испуњени сви захтијевани услови. 

Члан 166. 

(1) Адвокатско друштво не може почети извршавати дјелатност прије уписа у 

Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске и заснивања 

радног односа са најмање једним адвокатом. 

(2) Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске садржи 

податке о адвокатским друштвима и то: 

1) пословно име и сједиште, телефон, факс, е-маил, адреса интернет стране, 

2) датум, вријеме и мјесто оснивања, 

3) број досијеа адвокатског друштва у Адвокатској комори Републике Српске, 

4) матични број јединственог статистичког регистра, 

5) порески идентификациони број (ПИБ), 

6) бројеве рачуна у пословним банкама, 

7) имена оснивача и адресу пребивалишта и боравишта, 

8) имена лица овлашћених за заступање адвокатског друштва и границе њихових 

овлашћења, 

9) полису осигурања од професионалне одговорности друштва и адвоката у радном 

односу са друштвом, 

10) подаци о ликвидацији и стечају, 

11) забиљежбе од значаја за правни промет, 

12) привремене забране обављања адвокатуре за адвокате у радном односу са 

друштвом. 
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(3) Ако адвокатско друштво не достави благовремено Адвокатској комори 

Републике Српске податке прописане овим Статутом, који су неопходни за тачно 

вођење Именика адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске, 

Адвокатска комора Републике Српске покренуће поступак брисања адвокатског 

друштва из Именика адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 167. 

(1) Адвокатско друштво може имати само једну адвокатску канцеларију у којој је и 

сједиште адвокатског друштва.  

(2) Адвокатско друштво не може имати огранке, пословне јединице.  

(3) Адвокатско друштво мора имати истакнуту таблу са знаком Адвокатске коморе 

Републике Српске и исписаним текстом: „АДВОКАТСКО ДРУШТВО“ и именом 

друштва, у складу са уговором о оснивању и овим Статутом.  

(4) Адвокатско друштво има печат округлог облика, вањског габарита отиска круга 

пречника 40 мм, садржаја „АДВОКАТСКО ДРУШТВО“, који текст се пише с вањске 

стране круга а сједиште с унутрашње стране круга, позиционирано на дно и 

одвојено средњом тачком с обје стране фонтом 9 pt “Георгиа” болд, а унутрашњи 

дио се исписује фонтом 9 pt “Георгиа” регулар и намијењен је за његов посебан 

назив, све исписано између наведеног круга и другог круга који је оквир знака 

Адвокатскe коморe Републике Српске у чијем средишту је знак Адвокатскe коморe 

Републике Српске симбол параграфа дужег пречника 20 мм, којег је однос 

величина ширине и висине 1:2, а све у складу са општим актом Адвокатске коморе 

Републике Српске којим је уређен изглед и садржај печата. 

Члан 168. 

(1) Након уписа адвокатског друштва у Именик адвокатских друштава Адвокатске 

коморе Републике Српске, Адвокатска комора Републике Српске издаје адвокатске 

легитимације адвокату који је оснивач адвокатског друштва и адвокату који је у 

радном односу са адвокатским друштвом. 

(2) Легитимација из става 1. овог члана садржи знак Адвокатске коморе Републике 

Српске, симбол параграфа, и натпис „АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ“, назнаку „ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТА“, име и презиме адвоката, 

његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину уписа у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, назнаку да је оснивач адвокатског друштва 
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или адвокат у радном односу са адвокатским друштвом, податке о пословном 

имену и сједишту адвокатског друштва, датуму оснивања, броју рјешења о упису у 

Именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске и матичном 

броју адвокатског друштва. 

(3) Легитимацију из става 1. овог члана потписује предсједник Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(4) Форма и облик табле и печата из члана 167. става 3. и 4. и легитимација из става 

1. овог члана уређује се општим актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Чалн 169.  

(1) Уколико надлежни орган Адвокатске коморе Републике Српске утврди да 

дјелатност адвокатског друштва, уговори склопљени између адвокатског друштва и 

запослених адвоката у друштву или услови под којима адвокати у друштву се баве 

адвокатуром су у супротности са Законом о адвокатури Републике Српске, овим 

Статутом и Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

рјешењем ће забранити рад адвокатског друштва и брисати га из Именика 

адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Адвокатска комора Републике Српске ће донијети рјешење о брисању из 

Именика адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске и извршити 

брисање ако утврди:  

1. да адвокатско друштво не извршава дјелатност у континуитету дуже од три 

мјесеца; 

2. да адвокатско друштво обавља друге послове изван своје дјелатности; 

3. да су адвокатима запосленим у друштву изречене дисциплинске мјере усљед 

чега поступање и пословање адвокатског друштва озбиљно штети угледу 

адвокатуре. 

(3) У поступку за брисање адвокатског друштва из Именика адвокатских друштава 

Адвокатске коморе Републике Српске сходно се примјењују одредбе Закона о 

адвокатури Републике Српске, овог Статута и Правилника о дисциплинској 

одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске у дијелу којима је уређено 

изрицање дисциплинске мјере забрана бављења адвокатуром, чије изрицање има 
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за посљедицу и брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(4) Рјешење о забрани обављања дјелатности адвокатском друштву је коначан 

управни акт против којег се може покренути управни спор. 

(5) Адвокатска комора Републике Српске може рјешењем одлучити да се до 

правоснажности рјешења из става 1. и 2. овог члана обустави рад друштва, а жалба 

против таквог рјешења не одлаже његово извршење. 

(6) О доношењу рјешења из става 1. и 2. овог члана, Адвокатска комора Републике 

Српске је дужна без одгађања обавијестити надлежни регистарски суд ради 

провођења одговарајућег поступка брисања из регистра правних лица у којем је 

уписано адвокатско друштво којем се забрањује рад и које се брише из Именика 

адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(7) Адвокатско друштво престаје са радом са даном брисања из Именика 

адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

(8) Адвокатска комора Републике Српске ће предузети све неопходне мјере ради 

заштите интереса странака које је заступало адвокатско друштво које је брисано из 

Именика адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 170. 

(1) Адвокати који су били запослени у адвокатском друштву које је брисано из 

Именика адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске могу 

поднијети захтјев Адвокатској комори Републике Српске да им дозволи да наставе 

самостално бављење адвокатуром. 

(2) Адвокатска комора Републике Српске ће рјешењем усвојити захтјев из става 1. 

овог члана уколико подносилац захтјева достави доказе да испуњава услов из 

члана 139. став 1. тачка 12) овог Статута и ако подносиоцу захтјева претходно није 

изречена дисциплинска мјера забрана бављења адвокатуром и брисање из 

Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 171. 

За пружену правну помоћ странкама адвокатског друштва одговара адвокатско 

друштво по општим правилима о одговорности. 
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Члан 172. 

Адвокатско друштво је дужно да пријави промјену сједишта друштва на територији 

Републике Српске, најкасније 15 дана прије дана промјене сједишта. 

Члан 173. 

(1) Адвокати, заједничка адвокатска канцеларија, адвокатско ортачко друштво и 

адвокатско друштво, могу закључити уговор о раду са лицем које ће се стручно 

оспособљавати, обављати стручне правне послове, административне, техничке, 

финансијске и друге сличне послове, а адвокатско ортачко друштво и адвокатско 

друштво могу закључити уговор о раду и са адвокатом.  

(2) У односу на права и обавезе запослених код адвоката, у заједничкој адвокатској 

канцеларији, адвокатском ортачком друштву и адвокатском друштву примјењују се 

одредбе закона и подзаконских аката којим се регулишу радни односи. 

 

6.5. Упис у уписнике страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 174. 

(1) Страни адвокат може се уписати у Уписник А и Уписник Б страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, ако се бави адвокатуром у матичној држави 

у складу са прописима те државе и ако, у зависности од врсте уписа, испуњава 

услове из Закона о адвокатури Републике Српске и овог Статута. 

(2) О упису страног адвоката Адвокатска комора Републике Српске без одгађања 

обавјештава адвокатску комору, у његовој матичној држави, у којој је уписан у 

именик адвоката и која му је дала дозволу да се бави адвокатуром. 

 

6.5.1. Упис у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 175. 

Кандидат за упис у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске може бити уписан ако испуњава услове: 
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1) да је уписан у именик адвоката у матичној држави, 

2) да има општу здравствену и потпуну пословну способност, 

3) да није у радном односу ван адвокатуре, 

4) да није осуђиван за кривично дјело у матичној држави које би кандидата чинило 

недостојним повјерења за бављење адвокатуром, 

5) да нема регистровану другу самосталну дјелатност или да нема статус 

заступника, директора или предсједника управног одбора у правном лицу, члана 

или предсједника извршног одбора банке, заступника државног капитала, 

стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану 

конкуренције, 

6) да је достојан за бављење адвокатуром, и 

7) да има обезбијеђен радни простор - адвокатску канцеларију, који простор 

испуњава хигијенско – техничке услове који се захтјевају одговарајућим општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 176. 

(1) Уз захтјев за упис у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске кандидат је дужан да Извршном одбору Адвокатске коморе Републике 

Српске достави: 

1) потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има статус 

адвоката, у изворнику и овјереном преводу на српски језик, не старију од три 

мјесеца, 

2) увјерење о држављанству државе чији је држављанин, у изворнику и овјереном 

преводу на српски језик, 

3) увјерење да се против њега не води кривични поступак у матичној држави, 

4) увјерење да није лишен пословне способности у матичној држави, 

5) љекарско увјерење о општој здравственој способности издато у Републици 

Српској, 
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6) овјерену копију путне исправе кандидата, 

7) изјаву кандидата да нема заснован радни однос ван адвокатуре, 

8) изјаву кандидата да нема другу регистровану самосталну дјелатност или статус 

заступника, директора или предсједника управног одбора у правном лицу, члана 

или предсједника извршног одбора банке, заступника државног капитала, 

стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану 

конкуренције, 

9) да кандидат има обезбијеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и 

да радни простор испуњава хигијенско - техничке услове, у складу са општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске, и 

10) двије фотографије кандидата у формату за личне документе. 

(2) Документи на страном језику се достављају у изворнику и овјереном преводу на 

једном од језика у службеној употреби у Републици Српској. 

Члан 177. 

Адвокатска комора Републике Српске по службеној дужности прибавља извјештај 

од адвокатске коморе чији је члан кандидат за упис у Уписник А страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске о достојности за бављење адвокатуром и 

податак да ли је кандидат осуђиван у Републици Српској за кривично дјело које би 

га чинило недостојним повјерења за бављење адвокатуром. 

Члан 178. 

Испуњеност услова за упис у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске у погледу достојности за бављење адвокатуром Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске закључује по слободној оцјени. 

Члан 179. 

(1) Ако кандидат испуњава услове из члана 175. овог Статута, Адвокатска комора 

Републике Српске ће донијети одлуку о испуњавању услова за упис у Уписник А 

страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у року од 30 дана. 
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(2) Адвокатска комора Републике Српске одбиће захтјев за упис у Уписник А 

страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске ако кандидат за упис не 

испуњава један или више услова прописаних у члану 175. овог Статута.  

Члан 180. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске ће, на основу правоснажне одлуке о 

испуњавању услова за упис у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске донијети рјешење о упису,  а након правоснажности тог рјешења 

и на основу њега извршеном упису Адвокатска комора Републике Српске ће, на 

основу података садржаних у Уписнику А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, издати страном адвокату уписаном у Уписник А страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске Адвокатску легитимацију (ИД 

картицу) страног адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Адвокатску легитимацију страног адвоката уписаног у Уписник А страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске потписује предсједник Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(3) Адвокатска легитимација страног адвоката уписаног у Уписник А страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске садржи знак Адвокатске коморе 

Републике Српске, натпис „АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, 

наслов „ЛЕГИТИМАЦИЈА СТРАНОГ АДВОКАТА“, име и презиме страног 

адвоката, са напоменом да је уписан у Уписник А страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, назив адвокатске коморе чији је члан у његовој 

матичној држави, његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину уписа у 

Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, као и друге 

податке од значаја за утврђивање идентитета страног адвоката. 

(4) Адвокатска легитимација страног адвоката уписаног у Уписник А страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске служи као доказ тог својства 

страног адвоката. 

(5) Страни адвокат уписан у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске је дужан најкасније у року од три дана од дана уписа у Уписник 

А страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске закључити уговор о 

осигурању за штету од професионалне одговорности на суму не мању од 

минималне суме осигурања за штету од професионалне одговорности утврђене 

Законом о адвокатури Републике Српске и овим Статутом и доказ о томе или доказ 
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о осигурању од професионалне одговорности из члана 135. став 5. овог Статута 

доставити Адвокатској комори Републике Српске.   

Члан 181. 

(1) Страни адвокат уписан у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске је дужан на објекту у којем се налази његова адвокатска 

канцеларија имати истакнуту таблу облика и садржаја наведеног у члану 130. став 

1. овог Статута, с тим да на табли истакне и назив професије „Адвокат“ на 

службеном језику његове матичне државе. 

(2) Страни адвокат уписан у Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске има печат облика и садржаја наведеног у члану 127. став 1. овог 

Статута, с тим да у тексту печата послије назива професије „Адвокат“ испише и 

назив те професије на службеном језику његове матичне државе. 

(3) Форма, облик и садржај Адвокатске легитимације страног адвоката уписаног у 

Уписник А страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске из члана 180. 

став 3., табле из става 1. и печата из става 2. овог члана уређује се општим актом 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

6.5.2. Упис у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске  

Члан 182. 

За упис у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

кандидат може бити уписан ако испуњава услове: 

1) да је уписан у именик адвоката у матичној држави, 

2) да има општу здравствену и потпуну пословну способност, 

3) да није у радном односу ван адвокатуре, 

4) да није осуђиван за кривично дјело које би чинило недостојним повјерења за 

бављење адвокатуром, 

5) да нема регистровану другу самосталну дјелатност или да нема статус 

заступника, директора или предсједника управног одбора у правном лицу, члана 
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или предсједника извршног одбора банке, заступника државног капитала, 

стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану 

конкуренције, 

6) да је достојан за бављење адвокатуром,  

7) да има активно знање једног од језика у службеној употреби у Републици 

Српској, и 

8) да има обезбијеђен радни простор - адвокатску канцеларију, који простор 

испуњава хигијенско – техничке услове који се захтјевају одговарајућим општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 183. 

(1) Уз захтјев за упис у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске кандидат је дужан да достави: 

1) потврду, не старију од три мјесеца, адвокатске коморе у његовој матичној држави 

чији је члан о томе да има статус адвоката, у изворнику и овјереном преводу на 

једном од језика у службеној употреби у Републици Српској,  

2) увјерење о положеном правосудном и адвокатском испиту у Републици Српској, 

3) увјерење образовне институције о знању једног од језика у службеној употреби у 

Републици Српској, коју акредитује Адвокатска комора Републике Српске, осим 

ако је кандидат држављанин земље у којој је у службеној употреби један од језика у 

службеној употреби у Републици Српској, 

4) увјерење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној 

земљи и у Републици Српској, 

5) уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави, 

6) љекарско увјерење о општој здравственој способности кандидата издато од 

надлежне здравствене установе у Републици Српској, 

7) овјерену копију путне исправе кандидата, 

8) изјаву кандидата да нема заснован радни однос ван адвокатуре, 
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9) изјаву кандидата да нема другу регистровану самосталну дјелатност или статус 

заступника, директора или предсједника управног одбора у правном лицу, члана 

или предсједника извршног одбора банке, заступника државног капитала, 

стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану 

конкуренције, 

10) да кандидат има обезбијеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром, 

који простор испуњава захтијеване хигијенско - техничке услове у складу са 

општим актом Адвокатске коморе Републике Српске, 

11) двије фотографије кандидата у формату за лична документа. 

(2) Страни документи се достављају у изворнику и овјереном преводу на једном од 

језика у службеној употреби у Републици Српској. 

Члан 184. 

Адвокатска комора Републике Српске по службеној дужности прибавља извјештај 

од адвокатске коморе чији је члан кандидат за упис кандидата у Уписник Б страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске о достојности за бављење 

адвокатуром и податак да ли је кандидат осуђиван у Републици Српској за 

кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за бављење адвокатуром. 

Члан 185. 

Испуњеност услова за упис у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске у погледу достојности за бављење адвокатуром Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске закључује по слободној оцјени. 

Члан 186. 

(1) Ако кандидат испуњава услове из члана 182. овог Статута, Адвокатска комора 

Републике Српске ће донијети одлуку о испуњавању услова за упис у Уписник Б 

страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у року од 30 дана. 

(2) Адвокатска комора Републике Српске одбиће захтјев за упис у Уписник Б 

страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске ако кандидат за упис не 

испуњава један или више услова прописаних у члану 182. овог Статута.  

Члан 187. 
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Прије доношења рјешења о упису у Уписник Б страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске кандидат је дужан да изврши уплату трошкова уписа. 

Члан 188. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске ће, на основу правоснажне одлуке о 

испуњавању услова за упис у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, донијети рјешење о упису у Уписник Б страних адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, а након правоснажности тог рјешења 

кандидат може приступити полагању Адвокатске заклетве Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(2) Адвокатска заклетва Адвокатске коморе Републике Српске полаже се пред 

предсједником Адвокатске коморе Републике Српске или лицем које он овласти. 

(3) Адвокатска заклетва Адвокатске коморе Републике Српске гласи: 

„Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савјесно, да ћу се у свом раду 

придржавати устава, закона и других прописа Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, Статута Адвокатске коморе Републике Српске и Кодекса етике 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и да ћу својим поступцима и 

понашањем чувати углед адвокатуре.“  

(4) Након усмено положене заклетве кандидат потписује Свечану изјаву 

Адвокатске коморе Републике Српске са текстом заклетве. 

(5) Страни адвокат је дужан да најкасније у року од три дана од дана уписа у 

Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске закључи уговор 

о осигурању за штету од професионалне одговорности на суму не мању од 

минималне суме осигурања за штету од професионалне одговорности утврђене 

Законом о адвокатури Републике Српске и овим Статутом и доказ о томе достави 

Адвокатској комори Републике Српске. 

(6) Истог дана, када кандидат положи Адвокатску заклетву Адвокатске коморе 

Републике Српске, Адвокатска комора Републике Српске ће, на основу података о 

њему и његовом упису садржаних у Уписник Б страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, издати страном адвокату Адвокатску легитимацију (ИД 

картицу) страног адвоката Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 189. 
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(1) Адвокатска легитимација страног адвоката уписаног у Уписник Б страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске садржи знак Адвокатске коморе 

Републике Српске, натпис „АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, 

наслов „ЛЕГИТИМАЦИЈА СТРАНОГ АДВОКАТА“, име и презиме страног 

адвоката, са напоменом да је уписан у Уписник Б страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, назив адвокатске коморе чији је члан у његовој 

матичној држави, његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину уписа у 

Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, као и друге 

податке од значаја за утврђивање идентитета страног адвоката. 

(2) Адвокатска легитимација страног адвоката уписаног у Уписник Б страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске служи као доказ тог својства 

страног адвоката. 

Члан 190. 

Страни адвокат уписан у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске је дужан најкасније у року од три дана од дана уписа у Уписник Б 

страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске закључити уговор о 

осигурању за штету од професионалне одговорности на суму не мању од 

минималне суме осигурања за штету од професионалне одговорности утврђене 

Законом о адвокатури Републике Српске и овим Статутом и доказ о томе или доказ 

о осигурању од професионалне одговорности из члана 135. став 5. овог Статута 

доставити Адвокатској комори Републике Српске. 

Члан 191. 

(1) Страни адвокат уписан у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске је дужан на објекту у којем се налази његова адвокатска 

канцеларија имати истакнуту таблу  облика и садржаја наведеног у члану 126. став 

1. овог Статута, с тим да на табли истакне и назив професије „Адвокат“ на 

службеном језику његове матичне државе. 

(2) Страни адвокат уписан у Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске има печат облика и садржаја наведеног у члану 127. став 1. овог 

Статута, с тим да у тексту печата послије назива професије „Адвокат“ испише и 

назив те професије на службеном језику његове матичне државе. 

(3) Форма, облик и садржај Адвокатске легитимације страног адвоката уписаног у 

Уписник Б страних адвоката Адвокатске коморе Републике Српске из члана 189. 
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став 1., табле из става 1. и печата из става 2. овог члана уређује се општим актом 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 192. 

Адвокатура страног адвоката уписаног у Уписник Б страних адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске послије три године непрекидног бављења адвокатуром у 

Републици Српској, на начин и под условима наведеним у овом Статуту, 

изједначена је са службом домаћег адвоката, осим у дијелу ограничења која се 

односе на оснивање адвокатског ортачког друштва, адвокатског друштва, као и 

представништва страних друштава, њихових пословних јединица и других облика 

организовања рада адвоката у Републици Српској.  

 

6.6. Упис у Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе 

Републике Српске 

Члан 193. 

(1) Право на упис у именик стручних сарадника има лице које испуњава услове: 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,  

2) да је дипломирао на правном факултету у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини, или стекао звање дипломирани правник (240 ЕЦТС бодова), или да 

је дипломирао на било којем правном факултету у СФР Југославији до 22. маја 

1992. године, а ако је дипломирао на правном факултету у страној држави, овај 

услов стиче након признања те дипломе у складу са прописима којима је признање 

те дипломе и степена стручног образовања регулисано у Републици Српској,  

3) да је положило правосудни испит у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини или у бившој СФР Југославији до 22. маја 1992. године, а ако је 

правосудни испит положио у другој држави, овај услов стиче након признања тог 

испита у Републици Српској,  

4) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,  

5) да није осуђиван за кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за 

бављење адвокатуром, 
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6) да није у радном односу у тренутку уписа у именик Адвокатске коморе 

Републике Српске,  

7) да не обавља регистровану самосталну дјелатност, 

8) да нема статус заступника, директора или предсједника управног одбора у 

правном лицу, члана или предсједника извршног одбора банке, заступника 

државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду 

има утврђену забрану конкуренције,  

9) да је достојно обављати послове стручног сарадника за правне послове у 

адвокатури за и у име послодавца, и 

10) да посједује доказ да ће засновати радни однос са послодавцем адвокатом или 

заједничком адвокатском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом или 

адвокатским друштвом. 

(2) Уз захтјев за упис у Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске 

коморе Републике Српске кандидат је дужан доставити доказе и податке о 

испуњавању услова из става 1. тачка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 овог члана Статута и 

овјерену копију личне карте. 

(3) О испуњености услова да је кандидат за упис у Именик стручних сарадника за 

правне послове Адвокатске коморе Републике Српске достојно обављати послове 

стручног сарадника за правне послове у адвокатури за и у име послодавца, на 

основу података наведених у ставу 1. тачка 5. овог члана Статута и других података 

закључује Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске по слободној 

оцјени. 

Члан 194. 

(1) Одлуку о упису у Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске 

коморе Републике Српске доноси Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске у року од 60 дана од дана подношења захтјева. 

(2) Против одлуке из става 1. овог члана жалба није дозвољена, али се може 

покренути управни спор. 

Члан 195. 
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(1) Статус стручног сарадника за правне послове стиче се уписом у Именик 

стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе Републике Српске.   

(2) Стручном сараднику за правне послове издаје се Легитимација стручног 

сарадника за правне послове (ИД картица) на основу података садржаних у 

именику стручних сарадника. 

(3) Легитимацију стручног сарадника за правне послове потписује предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(4) Легитимација стручног сарадника за правне послове Адвокатске коморе 

Републике Српске садржи знак Адвокатске коморе Републике Српске и натпис 

„АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, назнаку „ЛЕГИТИМАЦИЈА 

СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ“, име и презиме стручног 

сарадника за правне послове, његову фотографију, редни број, дан, мјесец и годину 

уписа у Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе 

Републике Српске, као и друге податке од значаја за утврђивање идентитета 

стручног сарадника за правне послове. 

(5) Форма и облик легитимације стручног сарадника за правне послове уређује се 

општим актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 196. 

Стручни сарадник за правне послове уписан у Именик стручних сарадника за 

правне послове Адвокатске коморе Републике Српске је дужан најкасније у року од 

три дана од дана уписа доставити Адвокатској комори Републике Српске 

перфектан уговор о раду закључен са послодавцем адвокатом или заједничком 

адвокатском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом или адвокатским 

друштвом.  

Члан 197. 

Ако се послије уписа у Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске 

коморе Републике Српске сазна да нису постојали сви услови за упис, поступиће се 

на начин, у поступку и са посљедицама аналогном примјеном члана 145. овог 

Статута.  

Члан 198. 



 97 

Стручни сарадник за правне послове може почети да извршава послове у оквиру 

овлашћења добијених од послодавца адвоката или заједничке адвокатске 

канцеларије или адвокатског ортачког друштва или адвокатског друштва, ако је са 

њим закључио уговор о раду и ако је уписан у Именик стручних сарадника за 

правне послове Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 199. 

(1) Стручни сарадник за правне послове дужан је да ради по упутствима и у оквиру 

овлашћења добијених од послодавца, осим ако су супротна уставу, законима и 

општим актима Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Ако посебним законом није другачије прописано, стручни сарадник за правне 

послове може извршавати све радње у поступцима пред судом првог степена и 

органима управе који одлучују у првом степену на основу изричите сагласности 

странке коју заступа његов послодавац.  

(3) Пред државним, односно републичким органом, судом првог степена и 

органима управе, стручни сарадник за правне послове може да замјењује само свог 

послодавца, када је послодавац пуномоћник странке, или када послодавац 

замјењује другог пуномоћника, адвоката или заједничку адвокатску канцеларију 

или адвокатско ортачко друштво или адвокатско друштво, ако посебним законом 

није другачије прописано.  

 (4) Када послодавац замјењује другог пуномоћника странке који је адвокат или 

заједничка адвокатска канцеларија или адвокатско ортачко друштво или 

адвокатско друштво, посредством свог стручног сарадника за правне послове, а на 

основу изричите сагласности замјењиваног пуномоћника странке, стручни 

сарадник за правне послове је дужан да, под условима из става 1. овог члана, 

поступа по налозима замјењиваног пуномоћника.  

(5) Стручни сарадник за правне послове не може самостално да се бави пружањем 

правне помоћи наведене у члану 3. Закона о адвокатури Републике Српске.  

Члан 200. 

(1) За штету коју стручни сарадник за правне послове учини странци у обављању 

његових послова одговара његов послодавац. 
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(2) Послодавац који је надокнадио штету из става 1. овог члана има право да 

захтијева регрес од стручног сарадника за правне послове ако је штета посљедица 

намјере или грубе непажње.  

Члан 201. 

(1) По престанку радног односа стручног сарадника за правне послове, надлежни 

орган Адвокатске коморе Републике Српске доноси рјешење о његовом брисању из 

Именика стручних сарадника Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Стручни сарадник за правне послове, који је кандидат за упис у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, ослобођен је обавезе плаћања 

трошкова уписа из члана 143. став 1. овог Статута ако је претходно био адвокатски 

приправник и ако је у својству стручног сарадника за правне послове био у радном 

односу у трајању не краћем од двије године са адвокатом или заједничком 

адвокатском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом или адвокатским 

друштвом који имају сједиште у Републици Српској. 

 

6.7. Упис у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике 

Српске 

Члан 202. 

Право уписа у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике 

Српске има лице које испуњава услове: 

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,  

2) да је дипломирао на правном факултету у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини, или стекао звање дипломирани правник (240 ЕЦТС бодова), или да 

је дипломирао на било којем правном факултету у СФР Југославији до 22. маја 

1992. године, а ако је дипломирао на правном факултету у страној држави, овај 

услов стиче након признања те дипломе у складу са прописима којима је признање 

те дипломе и степена стручног образовања регулисано у Републици Српској,  

3) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,  

4) да није осуђиван за кривично дјело које би га чинило недостојним повјерења за 

бављење адвокатуром, 
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5) да није у радном односу у тренутку уписа у именик Адвокатске коморе 

Републике Српске,  

6) да не обавља регистровану самосталну дјелатност, 

7) да нема статус заступника, директора или предсједника управног одбора у 

правном лицу, члана или предсједника извршног одбора банке, заступника 

државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду 

има утврђену забрану конкуренције, 

8) да је достојно обављати приправничку обуку у адвокатури, и 

9) да посједује доказ да ће засновати радни однос са послодавцем адвокатом или 

заједничком адвокатском канцеларијом или адвокатским ортачким друштвом или 

адвокатским друштвом. 

Члан 203. 

(1) Уз захтјев за упис у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 

Републике Српске кандидат за адвокатског приправника дужан је да достави 

доказе и податке о испуњавању услова из члана 202. тачка 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 9 овог 

Статута и овјерену копију личне карте. 

(2) О испуњености услова да је кандидат за упис у Именик адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске достојан обављати 

приправничку обуку у адвокатури, на основу података наведених у члану 202. став 

1. тачка 4. овог Статута и других података, закључује Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске по слободној оцјени. 

(3) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске ће у року од 60 дана од 

дана пријема захтјева за упис у Именик адвокатских приправника Адвокатске 

коморе Републике Српске донијети одлуку о упису кандидата за адвокатског 

приправника који испуњава услове из члана 202. овог Статута. 

(4) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске ће одбити захтјев за упис 

у именик адвокатских приправника, ако кандидат не испуњава све услове из члана 

202. овог Статута. 

Члан 204. 
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(1) Уписом кандидата за адвокатског приправника у Именик адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске кандидат стиче статус, права и 

обавезе адвокатског приправника.  

(2) На основу података садржаних у Именику адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске адвокатском приправнику се издаје 

Легитимација адвокатског приправника Адвокатске коморе Републике Српске.  

(3) Легитимација адвокатског приправника Адвокатске коморе Републике Српске 

садржи знак Адвокатске коморе Републике Српске и натпис „АДВОКАТСКА 

КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, назнаку „ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТСКОГ 

ПРИПРАВНИКА“, име и презиме адвокатског приправника, његову фотографију, 

редни број, дан, мјесец и годину уписа у Именик адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске, као и друге податке од значаја за 

утврђивање идентитета адвокатског приправника. 

(4) Форма и облик Легитимације адвокатског приправника уређује се општим 

актом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 205. 

(1) Ако се послије уписа у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 

Републике Српске сазна да нису постојали сви услови за упис, поступиће се на 

начин, у поступку и са посљедицама аналогном примјеном члана 145. овог Статута.   

(2) У случају поништења уписа у Именик адвокатских приправника Адвокатске 

коморе Републике Српске, вријеме које је уписани адвокатски приправник провео 

на раду не признаје се у стаж за полагање правосудног испита.   

Члан 206. 

(1) Адвокатски приправник има право на одговарајуће услове рада и на обуку у 

складу са сврхом приправничког стажа и Правилником и програмом стручног 

оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) За вријеме приправничког стажа, адвокатски приправник има право на плату и 

остала права из радног односа, у складу са законом, Правилником и програмом 

стручног оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике 

Српске и уговором о раду закљученим између послодавца, адвоката или заједничке 

адвокатске канцеларије или адвокатског ортачког друштва или адвокатског 

друштва,  и приправника.  
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(3) Послодавац, адвокат или заједничка адвокатска канцеларија или адвокатско 

ортачко друштво или адвокатско друштво, су дужни и одговорни за потпуну и 

уредну реализацију обуке адвокатског приправника и стручно усавршавање у 

складу са законом, Правилником и програмом стручног оспособљавања 

адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске и уговором о раду 

закљученим са приправником. 

Члан 207. 

(1) Адвокатски приправник је дужан да ради по упутствима и у оквиру овлашћења 

добијених од послодавца код којег обавља приправничку вјежбу. 

(2) Ако посебним законом није другачије прописано, адвокатски приправник пред 

државним, односно републичким органом, судом првог степена или органом 

управе, који одлучују у првом степену, може да замјењује само послодавца код 

којег обавља приправничку вјежбу, као и у случају када његов послодавац 

замјењује другог адвоката или заједничку адвокатску канцеларију или адвокатско 

ортачко друштво или адвокатско друштво.  

 (3) Адвокатски приправник не може самостално да се бави пружањем правне 

помоћи наведене у члану 3. Закона о адвокатури Републике Српске.  

Члан 208. 

(1) За штету коју адвокатски приправник проузрокује странци за вријеме обављања 

приправничке вјежбе одговара његов послодавац. 

(2) Послодавац који је надокнадио штету из става 1. овог члана има право да 

захтијева регрес од адвокатског приправника ако је штета посљедица намјере или 

грубе непажње.  

Члан 209. 

(1) Адвокатском приправнику престаје статус приправника када положи 

правосудни испит. 

(2) Адвокатском приправнику престаје статус приправника ако не положи 

правосудни испит ни послије двије године од стицања права на полагање.  

(3) Послије стицања услова из става 1. овог члана или истека рока из става 2. овог 

члана Адвокатска комора Републике Српске по службеној дужности доноси 
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рјешење о брисању адвокатског приправника из именика адвокатских 

приправника.  

Члан 210. 

Адвокатски приправник може приправничку вјежбу обављати и као волонтер у 

складу са законом, овим Статутом, Правилником и програмом стручног 

оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске и 

уговором о раду закљученим између послодавца, адвоката или заједничке 

адвокатске канцеларије или адвокатског ортачког друштва или адвокатског 

друштва, и приправника. 

 

7. ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК И ЗАБРАНА БАВЉЕЊА АДВОКАТУРОМ 

Члан 211. 

(1) Адвокат има право на привремени престанак права на бављење адвокатуром:  

1) ради стручног усавршавања или других оправданих разлога, док трају ти 

разлози, и 

2) за вријеме привремене спријечености усљед болести, породиљског одсуства, 

одсуства за његу дјетета и других здравствених разлога. 

(2) Адвокат је дужан да најкасније 30 дана прије почетка коришћења права из 

става 1. тачка 1) овог члана и у року од 30 дана од настанка привремене 

спријечености из става 1. тачка 2) овог члана, достави Адвокатској комори 

Републике Српске образложен захтјев за признавање права за привремени 

престанак бављења адвокатуром и достави одговарајуће доказе и податке о почетку 

и трајању привременог престанка бављења адвокатуром.  

Члан 212. 

(1) Адвокату привремено престаје право на бављење адвокатуром у случају избора, 

именовања или постављења на јавну функцију која захтијева заснивање радног 

односа у органу Републике Српске, Босне и Херцеговине или јединице локалне 

самоуправе.  
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(2) Адвокат је дужан да у року од 30 дана од дана почетка обављања јавне функције 

из става 1. овог члана Адвокатској комори Републике Српске поднесе захтјев за 

привремени престанак права на бављење адвокатуром.  

(3) Ако адвокат не поступи у складу са обавезом из става 2. овог члана, Адвокатска 

комора Републике Српске ће по службеној дужности донијети рјешење о његовом 

брисању из именика адвоката.  

(4) Ако адвокат, у року од 30 дана од дана престанка јавне функције из става 1. овог 

члана, не поднесе захтјев за одобрење даљег наставка бављења адвокатуром, 

Адвокатска комора Републике Српске ће донијети одлуку о његовом брисању из 

именика адвоката даном престанка јавне функције.  

Члан 213. 

 (1) Рјешењем о привременом престанку права на бављење адвокатуром из чл. 211. 

и 212. овог Статута, Адвокатска комора Републике Српске ће адвокату одредити 

привременог замјеника.  

(2) Привремени замјеник из става 1. овог члана може бити само адвокат уписан у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.  

(3) За привременог замјеника одредиће се адвокат кога предложи привремено 

замјењивани адвокат, уколико приложи писмену сагласност тог адвоката, а ако 

таквог приједлога или сагласности нема, тада ће привременог замјеника одредити 

Адвокатска комора Републике Српске, водећи рачуна о међусобним односима 

привремено замјењиваног адвоката и његовог могућег замјеника и о сродности 

области права којима се они у пракси баве.  

(4) Привремени престанак права на бављење адвокатуром почиње да тече 

најраније од дана поднијетог захтјева. 

(5) У периоду коришћења права на привремени престанак права на бављење 

адвокатуром, адвокат који то право користи задржава статус адвоката, плаћа 

чланарину Адвокатској комори Републике Српске, а мирују му права и дужности 

адвоката. 

(6) Адвокат који користи право на привремени престанак права на бављење 

адвокатуром дужан је да депонује своју важећу Легитимацију адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(7) Адвокатска комора Републике Српске је дужна да о коришћењу права на 

привремени престанак права на бављење адвокатуром обавијести судове и 

надлежне државне органе у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

Члан 214. 

(1) Привремена забрана бављења адвокатуром може се одредити само због разлога 

и под условима прописаних законом и овим Статутом.  

(2) Адвокату ће се привремено забранити бављење адвокатуром, ако је против 

њега:  

1) одређен притвор и 

2) покренут поступак за поништење уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

(3) Адвокату се може привремено забранити бављење адвокатуром, ако:  

1) је против њега покренут кривични или дисциплински поступак за дјело/повреду 

етичке норме које га чини недостојним за бављење адвокатуром,  

2) својим поступцима отежава или онемогућава вођење дисциплинског поступка 

који је против њега покренут,  

3) се након подигнутог једног оптужног акта против адвоката за повреду дужности 

адвоката против истог адвоката подигне још један или више нових оптужних аката 

ради повреде дужности адвоката. 

(4) Адвокатска комора Републике Српске ће рјешењем о одређивању привремене 

забране бављења адвокатуром:  

1) одлучити о времену трајања забране и 

2) одредити привременог замјеника. 

Члан 215. 

(1) Ако се предлаже доношење одлуке којом ће се изрећи привремена забрана 

бављења адвокатуром због вођења дисциплинског поступка, дисциплински орган 

пред којим се поступак води доставиће Извршном одбору Адвокатске коморе 
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Републике Српске, ради доношења одлуке, на увид списе предмета и дати 

евентуална разјашњења. 

(2) Ако се предлаже доношење одлуке којом ће се изрећи привремена забрана 

бављења адвокатуром због вођења кривичног поступка, затражиће се од органа 

који поступак води одобрење за копирање релевантног дијела списа тог органа и 

извршити увид у списе предмета и о резултатима доставити писмени извјештај 

Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Против одлуке Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске жалба 

није дозвољена.  

Члан 216. 

(1) Адвокат коме је изречена привремена забрана бављења адвокатуром 

(суспензија), не може за вријема трајања те забране обављати адвокатску 

дјелатност нити било које послове (службеник и сл.) у адвокатској канцеларији, 

заједничкој адвокатској канцеларији, адвокатском ортачком друштву или 

адвокатском друштву. 

(2) О привременој забрани бављења адвокатуром Адвокатска комора обавјештава 

судове у Републици Српској и Адвокатску комору Федерације БиХ. 

Члан 217. 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске може одлуку којом је 

адвокату изрчена привремена забрана бављења адвокатуром исту укинути и прије 

окончања дисциплинског или кривичног поступка уколико, одлучујући по захтјеву 

адвоката којем је изречена привремена забрана бављења адвокатуром или 

дисциплинског органа Адвокатске коморе Републике Српске који је предложио 

доношење те одлуке или по сопственој иницијативи, нађе да су престали разлози 

због којих је адвокату одређена привремена забрана бављења адвокатуром. 

 

8. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

Члан 218. 

(1) Адвокати су одговорни за стручно и савјесно бављење адвокатуром и чување 

угледа адвокатуре.  
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(2) Адвокати одговарају за лакше и теже повреде дужности и угледа адвокатуре, 

које су утврђене овим Статутом, Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске и Правилником о дисциплинској одговорности адвоката, 

стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(3) Лакше повреде дужности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и 

угледа адвокатуре су: 

1) недозвољено рекламирање дјелатности, 

2) неетичко придобијање странака, 

3) одбијање давања и недостављање списа странци по њеном захтјеву у случају 

отказа пуномоћја, 

4) недозвољена промјена сједишта канцеларије, односно друштва,  

5) непоступање по одлукама и налозима органа Адвокатске коморе Републике 

Српске, 

6) неоправдано неучествовање у обавезном стручном усавршавању, било као 

предавач или учесник, када стручно усавршавање организује Адвокатска комора 

Републике Српске, 

7) комуницирање са странком која има супротстављен интерес интересу странке 

коју заступа супротно одредбама Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, 

8) непримјерено поступање према другом адвокату, стручном сараднику, 

приправнику, судији, тужиоцу, вјештаку, противној странци и његовом 

пуномоћнику, 

9) преузимање заступања странке која је у другом спору са његовом странком, осим 

ако је и странке претходно упознао са том чињеницом и они се сагласили са таквим 

поступањем,  

10) неоправдано изостајање са сједница органа Адвокатске коморе Републике 

Српске више од 2 (два) пута у току календарске године. 
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(4) Под тежом повредом дужности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

и угледа адвокатуре сматра се нарушавање дужности и угледа адвокатуре, а 

нарочито:  

1) очигледно несавјестан рад у адвокатури или бављење адвокатуром које није у 

складу са Законом о адвокатури и овим Статутом, 

2) пружање правне помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије 

пружање правне помоћи,  

3) бављење пословима који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре,  

4) повреда дужности чувања адвокатске тајне,  

5) тражење накнаде трошкова веће од стварних трошкова и тражење награде веће 

од уговорене или прописане Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске,  

6) одбијање издавања странци обрачуна награде за извршене радње и накнаде 

трошкова насталих у вези са извршеном радњом, 

7) преузимање клијента другог адвоката супротно начину и по поступку наведеним 

у Кодексу етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, 

8) непоступање по захтјеву странке да достави доказ о стању финансија странке, за 

које послове је био или јесте задужен/овлашћен, 

9) неоправдано задржавање новчаних средстава које је наплатио у име клијента 

или од њега преузео ради уплате или исплате, 

10) неоправдано одбијање преузимања заступања или одбране странке када га, у 

складу са законом или општим актом Адвокатске коморе Републике Српске, за 

заступника или браниоца постави/именује суд или орган Адвокатске коморе 

Републике Српске, 

11) преузимање заступања клијента/странке супротно ограничењима у закону, 

12) омогућавање приправнику обављање без надзора адвокатских послова ван 

сједишта канцеларије,  
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13) обављање адвокатских послова за вријеме привремене забране или за вријеме 

трајања забране обављања адвокатске дјелатности, 

14) несавјесно извршавање дужности привременог замјеника или ликвидатора 

адвокатске канцеларије, чиме је нанесена штета адвокату којег замјењује или 

бившем адвокату, односно његовим насљедницима, 

15) подржавање надриписарства, 

16) нарушавање угледа или части или професионалног достојанства другог 

адвоката, стручног сарадника, приправника, адвокатске асоцијације или 

адвокатуре као професије, 

17) неплаћање чланарине или других финансијских обавеза према Адвокатској 

комори Републике Српске три мјесеца у једној години, ради чега је претходно био 

опоменут,  

18) несавјесно обављање дужности члана органа Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

 (5) Правилником о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за 

правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске 

и Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске могу бити 

одређене и описане и друге повреде дужности и угледа адвокатуре.  

Члан 219. 

(1) Дисциплински поступак покрећу и воде дисциплински органи Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(2) Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске су дисциплинско 

тужилаштво и дисциплински судови Адвокатске коморе.  

(3) Дисциплински органи су дужни да поступају хитно, а нарочито у случајевима 

вођења дисциплинског поступка у којима је донијето рјешење о привременој 

забрани бављења адвокатуром. 

Члан 220. 



 109 

(1) Дисциплински поступак може се покренути на основу пријаве коју подноси 

заинтересовано лице или државни орган, на основу приједлога органа Адвокатске 

коморе Републике Српске или по службеној дужности.  

(2) Дисциплинска пријава или приједлог подноси се главном дисциплинском 

тужиоцу Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 221. 

(1) Главном дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Републике Српске се 

подносе пријаве против адвоката или стручних сарадника за правне послове или 

адвокатског приправника.   

(2) Главни дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске у року од 

осам дана од дана пријема пријаве дисциплинским предметом задужује једног од 

дисциплинских тужилаца Адвокатске коморе Републике Српске ради 

одговарајућег поступања. 

(3) Поступајући дисциплински тужилац Адвокатске коморе Републике Српске ће 

по пријави провести потребне истражне радње и након тога ће: 

1) рјешењем дисциплинску пријаву одбацити, ако закључи да радње пријављеног 

немају обиљежје дисциплинске повреде или због наступања застарјелости 

покретања и вођења дисциплинског поступка, или  

2) сачинити оптужницу за тежу дисциплинску повреду или оптужницу  са 

казненим налогом за лакшу дисциплинску повреду и исту заступати до окончања 

дисциплинског поступка.   

(4) Против рјешења о одбачају дисциплинске пријаве подносилац пријаве има 

право приговора главном дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Републике 

Српске у року од осам дана од дана пријема о којој одлучује колегиј 

Дисциплинског тужилаштва Адвокатске коморе Републике Српске, против чије 

одлуке жалба није дозвољена. 

(5) Ако се у радњама дисциплински пријављеног адвоката стичу обиљежја 

кривичног дјела за које је предвиђено гоњење по службеној дужности 

дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске ће, без одгађања, 

копију пријаве доставити надлежном тужилаштву Републике Српске или Босне и 

Херцеговине.   
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Члан 222. 

Предсједник дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске одређује 

поступајуће судије или вијећа ради поступања по оптужницама и оптужницама  са 

казненим налогом и предсједнике и вијећа Апелационог дисциплинског суда 

Адвокатске коморе Републике Српске ради одлучивања по жалбама изјављеним на 

одлуке Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 223. 

(1) Судија појединац Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе 

Републике Српске поступа по оптужницама са казненим налогом. 

(2) Вијеће тројице судија Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе 

Републике Српске, од којих је један предсједник вијећа, суди по оптужницама за 

теже дисциплинске повреде. 

(3) Првостепени дисциплински суд Адвокатске коморе Републике Српске након 

проведеног првостепеног дисциплинског поступка доноси одлуку о одговорности 

дисциплински оптуженог, казни и трошковима поступка у форми рјешења. 

(4) Рјешењем Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике 

Српске се оптужба одбија или се оптужени ослобађа од оптужбе или се оглашава 

кривим. 

(5) У дисциплинском поступку не може се одлучивати о захтјеву за накнаду штете 

настале извршењем дисциплинске повреде. 

(6) Против рјешења Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе 

Републике Српске жалбу Апелационом дисциплинском суду Адвокатске коморе 

Републике Српске могу изјавити тужилац, који је заступао оптужницу, оптужени и 

његов бранилац у року од 15 (петнест) дана од дана пријема рјешења.   

Члан 224. 

(1) Вијеће Другостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике 

Српске, које чине тројица судија од којих је један предсједник вијећа, одлучује по 

жалбама изјављеним на одлуке судије појединца и одлуке вијећа Првостепеног 

дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске.  
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(2) Вијеће Другостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике 

Српске одлуку по жалби доноси у форми рјешења: 

1) којом ће одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепено рјешење, или 

2) уважити жалбу и преиначити првостепено рјешење тако што ће оптуженог који 

је оглашен кривим ослободити од дисциплинске одговорности, или 

3) уважити жалбу тужиоца и оптуженог који је био ослобођен од оптужбе огласити 

кривим и изрећи му одговарајућу дисциплинску мјеру или казну, или 

4) уважити жалбу и оптуженом изрећи блажу дисциплинску мјеру или 

дисциплинску мјеру - новчану казну у мањем износу, или 

5) уважити жалбу тужиоца и оптуженом изрећи тежу дисциплинску мјеру или 

дисциплинску мјеру - новчану казну у већем износу, или 

6) поводом жалби или уважавањем жалбе укинути првостепено рјешење и предмет 

вратити Првостепеном дисциплинском суду Адвокатске коморе Републике Српске 

на поновни поступак.  

(3) Трошкови дисциплинског поступка утврђују се у складу са мјерилима из одлуке 

Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 225. 

Организација рада и начин поступања и одлучивања дисциплинских органа 

Адвокатске коморе Републике Српске у дисциплинским поступцима ближе се 

уређују Правилником о дисциплинској одговорности адвоката, стручних 

сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

Члан 226. 

(1) За повреду дужности адвоката и нарушавање угледа адвокатуре, адвокату се 

могу изрећи сљедеће дисциплинске мјере:  

1) опомена,  

2) јавна опомена, 
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3) новчана казна и 

4) забрана обављања дјелатности и брисање из Именика адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(2) За лакше повреде дужности адвоката и угледа адвокатуре може се изрећи 

дисциплинска мјера – опомена и јавна опомена.  

(3) За теже повреде дужности адвоката и угледа адвокатуре може се изрећи 

дисциплинска мјера – новчана казна и забрана обављања дјелатности и брисање 

из именика адвоката.  

(4) Новчана казна, као дисциплинска мјера, изриче се у одређеном износу. 

(5) Адвокату се за лакшу дисциплинску повреду може изрећи дисциплинска мјера - 

новчана казна од 100,00 КМ до 2.000,00 КМ, а за тежу дисциплинску повреду 

дисциплинска мјера - новчана казна од 500,00 КМ до 10.000,00 КМ.  

(6) Дисциплинска мјера – забрана обављања дјелатности и брисање из именика 

адвоката може се изрећи у трајању од шест месеци до пет година.  

(7) На основу коначне одлуке којом је изречена дисциплинска мјера – забрана 

обављања дјелатности и брисање из именика адвоката извршиће се брисање 

одговорног из одговарајућег именика Адвокатске коморе Републике Српске и о 

томе обавијестити органи правосуђа и управе у Републици Српској, као и 

Адвокатска комора Федерације Босне и Херцеговине. 

(8) Адвокат коме је изречена дисциплинска мјера – забрана обављања дјелатности 

и брисање из именика адвоката на одређени период, може поднијети захтјев за 

поновни упис у именик адвоката по протеку времена трајања мјере.  

(9) Правилником о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за 

правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе утврђују се лакше и 

теже повреде дужности и угледа адвокатуре за које се могу изрећи дисциплинске 

мјере, као и услови под којима се изречена новчана казна може условити или 

замијенити дисциплинском мјером – забрана обављања дјелатности и брисање из 

именика адвоката.  

(10) Правноснажне изречене дисциплинске мјере уносе се у евиденцију 

дисциплинских мјера, а примјерак одлуке одлаже у досије оног адвоката који је 

проглашен одговорним у дисциплинском поступку.  



 113 

Члан 227. 

(1) Застарјелост покретања и вођења дисциплинског поступка наступа по протеку 

двије године од извршења лакше повреде и по протеку четири године од извршења 

теже повреде.  

(2) Застарјелост се прекида сваком радњом која се предузима ради покретања и 

вођења дисциплинског поступка.  

(3) Застарјелост се прекида и када адвокат у вријеме док тече рок застарјелости 

учини исто тако тешку или тежу повреду дужности и угледа адвокатуре.  

(4) Са сваким прекидом застаријевање почиње да тече изнова.  

(5) Застарјелост вођења дисциплинског поступка наступа у сваком случају када 

протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи за застарјелост 

покретања и вођења дисциплинског поступка.  

(6) Застарјелост покретања и вођења дисциплинског поступка за повреду која има 

обиљежје кривичног дјела наступа када истекне вријеме одређено за застарјелост 

кривичног гоњења.  

Члан 228. 

(1) Застарјелост извршења дисциплинске мјере наступа по протеку двије године од 

дана правоснажности одлуке којом је мјера изречена.  

(2) Застарјелост се прекида сваком радњом која се предузима ради извршења 

дисциплинске мјере.  

(3) Послије сваког прекида застарјелости рок почиње поново да тече, а 

застарјелост у сваком случају наступа када протекну четири године од дана 

правоснажности одлуке којом је мјера изречена.  

Члан 229. 

(1) Изречена дисциплинска мјера за лакше повреде брише се из евиденције по 

протеку двије године, уколико адвокат у том року не учини нову повреду дужности 

и угледа адвоката.  
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(2) Ако је одлуком дисциплинског суда условљено извршење изречене новчане 

казне, та казна се брише из евиденције протеком двоструког рока који је одређен 

као вријеме провјеравања и под условом да у периоду провјеравања адвокат не 

учини нову повреду дужности адвоката и угледа адвокатуре.  

(3) Рокови одређени за брисање изречених мјера почињу да теку од коначности 

одлуке о изреченој мјери.  

(4) Рјешење о брисању изречене дисциплинске мјере из евиденције Адвокатске 

коморе Републике Српске доноси, по службеној дужности, Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 230. 

Средства остварена наплатом дисциплинске мјере новчане казне и трошкова 

дисциплинског поступка су приход Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 231. 

(1) Одредбе о дисциплинској одговорности адвоката примјењују се и на стручне 

сараднике за правне послове и адвокатске приправнике уписане у одговарајуће 

именике Адвокатске коморе Републике Српске за повреде савјесног и стручног 

извршавања повјерених задатака и чувања угледа адвокатуре. 

(2) Стручном сараднику за правне послове и адвокатском приправнику може се за 

лакшу дисциплинску повреду изрећи дисциплинска мјера новчана казна од 50,00 

КМ до 1.000,00 КМ и за тежу дисциплинску повреду дисциплинска мјера новчана 

казна од 250,00 КМ до 5.000,00 КМ. 

Члан 232. 

Предсједник Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике 

Српске коначно рјешење којим је изречена дисциплинска мјера адвокату или 

стручном сараднику за правне послове или адвокатском приправнику доставља и 

Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске у року од осам дана, од 

дана када је наступила коначност, ради спровођења извршења. 

Члан 233. 

Коначно рјешење којим је изречена дисциплинска мјера брисања из Именика 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске извршава Извршни одбор 
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Адвокатске коморе Републике Српске по хитном поступку и по службеној 

дужности. 

Члан 234. 

(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на првој сједници по 

пријему коначног рјешења дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике 

Српске, којим је изречена дисциплинска мјера брисања из Именика адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, исто извршава доношењем рјешења о 

престанку права на бављење адвокатуром у смислу одредбе члана 107. став 1. тачка 

5. Закона о адвокатури Републике Српске. 

(2) Против рјешења Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске из 

става првог овог члана жалба није дозвољена.  

Члан 235. 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске ће коначно рјешење 

дисциплинског суда којим је изречена дисциплинска мјера - новчана казна са 

одређеним роком ради извршења - уплате изречене дисциплинске мјере - новчане 

казне и трошкова поступка, по истеку рока за добровољно извршење обавезе, 

извршити подношењем приједлога за дозволу извршења надлежном суду ради 

наплате изречене новчане казне и досуђених трошкова поступка. 

Члан 236. 

По правноснажности рјешења о изреченој дисциплинској мјери подаци из тог 

рјешења се уносе у досије дисциплински кажњеног. 

 

9. ПРЕСТАНАК ПРАВА НА БАВЉЕЊЕ АДВОКАТУРОМ 

Члан 237. 

(1) Адвокату престаје право на бављење адвокатуром:  

1) на лични захтјев, од дана који је одредио у захтјеву, а у случају да у захтјеву за 

брисање из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске није одређен 

дан престанка права бављења адвокатуром или је одређен дан који претходи дану 
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подношења захтјева, престаје право на бављење адвокатуром од дана доношења 

одлуке о брисању из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, 

2) у случају смрти или проглашења за умрлог престаје право на бављење 

адвокатуром  даном смрти, односно даном проглашења умрлим, 

3) у случају потпуног или дјелимичног губитка пословне способности престаје 

право на бављење адвокатуром од дана правоснажности одлуке надлежног органа, 

4) у случају дјелимичног или потпуног губитка радне способности, престаје право 

на бављење адвокатуром од дана утврђивања губитка радне способности од 

надлежне здравствене установе, односно органа, 

5) у случају изрицања дисциплинске мјере забране обављања дјелатности и 

брисања из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске престаје право 

на бављење адвокатуром од дана коначности одлуке надлежног органа,  

6) у случају изрицања мјере безбједности забране бављења адвокатуром у 

кривичном поступку престаје право на бављење адвокатуром од дана 

правоснажности пресуде надлежног суда,  

7) у случају осуде за кривично дјело које га чини недостојним за бављење 

адвокатуром престаје право на бављење адвокатуром од дана правоснажности 

пресуде надлежног суда,  

8) у случају осуде за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем 

од шест месеци престаје право на бављење адвокатуром од дана ступања на 

издржавање казне, о чему је суд надлежан за извршавање кривичних санкција 

дужан да обавијести Адвокатску комору Републике Српске, 

9) у случају да се не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест мјесеци престаје 

право на бављење адвокатуром од дана доношења коначне одлуке о брисању из 

Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, 

10) у случају заснивања радног односа ван адвокатуре, уписа у регистар 

предузетника, стицања статуса заступника, именовања за директора или 

предсједника управног одбора у правном лицу, избора или именовања за члана 

или предсједника управног, односно извршног одбора банке, именовања за 

заступника државног капитала или за прокуристу или стечајног управника, 

престаје право на бављење адвокатуром од дана заснивања радног односа или 

уписа у регистар или именовања или избора, 
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11) у случају да не закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности 

престаје право на бављење адвокатуром од дана доношења коначне одлуке о 

брисању из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, и  

12) у случају да страном адвокату уписаном у уписник А и уписник Б страних 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске престане својство адвоката у 

његовој матичној држави или му буде забрањен рад у његовој матичној држави, 

престаје право на бављење адвокатуром од дана доношења одлуке надлежног 

органа његове матичне државе.  

(2) Сматраће се да се адвокат не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест 

мјесеци, ако се адвокату у том року нису могла уручити писмена (лично 

достављање) на адресу сједишта адвокатске канцеларије или на други уређени 

начин или ако у том року не извршава материјалне обавезе према Адвокатској 

комори Републике Српске.  

(3) Адвокатска комора Републике Српске је дужна у року од 15 дана од дана 

наступања неког од разлога за престанак права на бављење адвокатуром из става 1. 

овог члана да спроведе поступак утврђивања разлога и брисања из Именика 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и именује преузиматеља предмета 

адвокатске канцеларије адвоката којем престаје право на бављење адвокатуром.  

(4) Ако је адвокат престао да се бави адвокатуром на лични захтјев, има право да 

сам предложи преузиматеља његове адвокатске канцеларије.  

Члан 238. 

Одредба члана 237. став 1, 2. и 3. овог Статута примјениће се и на стручне 

сараднике за правне послове и адвокатске приправнике уписане у одговарајуће 

именике Адвокатске коморе Републике Српске уколико се у односу на њих стекне 

неки од разлога наведених у тој одредби за престанак права на бављење пословима 

стручног сарадника за правне послове или права на приправничку вјежбу и стаж 

адвокатског приправника. 

Члан 239. 

У случају брисања адвоката из Именика адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске из разлога наведених у члану 237. став 1. овог Статута Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске ће, по службеној дужности, донијети и 

одлуку и рјешење о брисању из одговарајућег именика Адвокатске коморе 
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Републике Српске стручног сарадника за правне послове и адвокатског 

приправника уколико су били у радном односу са тим адвокатом.  

Члан 240. 

Против одлука и рјешења Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске 

из члана 237., члана 238. и члана 239. овог Статута жалба није дозвољена. 

 

10. КОДЕКС ЕТИКЕ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 241. 

(1) Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске је скуп правила о 

дужностима и правима адвоката, заснованих на посебној врсти и високом степену 

њихове професионалне и моралне одговорности у пружању правне помоћи 

физичким и правним лицима.  

(2) Адвокат који дјелатност адвоката у конкретном ангажману обавља у 

иностранству дужан је уважавати и међународна начела етике правника и начела 

етике и сталешког права адвоката земље у којој поступа.  

(3) Повреда правила утврђених Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске има за посљедицу дисциплинску одговорност адвоката. 

(4) Уколико за одређени случај неетичког поступања адвоката не постоји правило 

са директним значењем, Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске треба тумачити служећи се аналогијом, или по циљу и смислу његових 

општих правила. 

 

11. ТАРИФА О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 242. 

(1) Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске одређује се награда за пружање правне помоћи од стране 

адвоката, као и накнада трошкова које адвокат има приликом пружања те помоћи 
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(материјални трошкови; дневнице, путни трошкови, одсуство из канцеларије и 

др.). 

(2) Висина награде за рад адвоката у Републици Српској утврђује се у зависности од 

врсте поступка, предузете радње, вриједности спора или висине запријећене казне.  

(3) Висину награде за одбране по службеној дужности у кривичном и 

преткривичном поступку, утврђује се актом који доноси министар надлежан за 

послове правосуђа, у складу са Законом о адвокатури. 

(4) Адвокат је дужан да на захтјев странке којој пружа или је пружио правну помоћ 

изда обрачун награде и накнаде трошкова за извршене радње и материјалне 

трошкове. 

 

12. АДВОКАТСКИ ИСПИТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 243. 

(1) Полагање адвокатског испита је обавеза кандидата за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске прије одлучивања о упису у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Адвокатски испит се састоји из провјере знања Закона о адвокатури Републике 

Српске, Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, Статута 

Адвокатске коморе Републике Српске, Тарифе о награди и накнади трошкова за 

рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и других општих аката 

Адвокатске коморе Републике Српске, као и познавање међународних прописа 

који се односе на адвокатску професију. 

Члан 244. 

(1) Адвокатски испит Адвокатске коморе Републике Српске се полаже пред 

Комисијом за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Комисија за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске састоји се од предсједника и два члана. 

(3) Предсједник и чланови Комисије за полагање Адвокатског испита Адвокатске 

коморе Републике Српске имају замјенике. 
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(4) Чланове и замјенике чланова Комисије за полагање Адвокатског испита 

Адвокатске коморе Републике Српске именује Извршни одбор Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(5) За предсједника и члана Комисије за полагање Адвокатског испита Адвокатске 

коморе Републике Српске може бити именован адвокат који испуњава услове: 

1) да се прије именовања најмање 10 година непрекидно бави адвокатуром, 

2) да је прије именовања најмање 1 мандат обављао функцију предсједника 

Адвокатске коморе Републике Српске или члана органа Адвокатске коморе 

Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, 

3) да није дисциплински кажњаван 10 година које претходе именовању, 

4) да није кривично осуђиван за кривично дјело које би га чинило недостојним за 

бављење адвокатуром, 

5) да није члан органа политичке странке или покрета. 

Члан 245. 

(1) Увјерење о положеном Адвокатском испиту Адвокатске коморе Републике 

Српске издаје Адвокатска комора Републике Српске на основу извјештаја Комисије 

за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Увјерење о положеном Адвокатском испиту Адвокатске коморе Републике 

Српске потписују предсједник Комисије за полагање Адвокатског испита 

Адвокатске коморе Републике Српске и предсједник Извршног одбора Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 246. 

(1) Кандидат који полаже Адвокатски испит Адвокатске коморе Републике Српске 

сноси трошкове организовања и полагања испита. 

(2) Висину накнаде за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске утврђује Извршни одбор Адвокатске коморе Српске на основу прорачуна о 

висини трошкова за припрему и организовање испита, рад испитивача и издавања 

Увјерења о положеном Адвокатском испиту Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(3) Кандидат за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске накнаду из става 2. овог члана уплаћује на депозитни рачун Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 247. 

Правила о организовању Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске, полагању и програм Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске, као и друга питања о и у вези испита су садржана у Правилнику о полагању 

Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске, који доноси Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

13. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 248. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске се самостално финансира. 

(2) Средства Адвокатске коморе Републике Српске су непокретности, инвентар и 

приходи. 

Члан 249. 

Материјално пословање Адвокатске коморе Републике Српске врши се на основу 

годишњег плана прихода и расхода који је усвојила Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске,  а који претходно утврђује и предлаже на усвајање Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 250. 

(1) Извори финансирања Адвокатске коморе Републике Српске су: 

1) чланарине, 

2) накнаде за уписе у именике Адвокатске коморе Републике Српске, 

3) претплате на публикације, и 

4) други приходи. 
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(2) Висину чланарине, накнаде за уписе, претплате и других прихода о чијој 

висини одлучује Адвокатска комора Републике Српске одређује Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 251. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске располаже средствима сагласно 

годишњем плану који усвоји Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске и у 

складу са законом и овим Статутом. 

(2) Адвокатска комора Републике Српске може средства употребити за: 

1) своје редовне активности, 

2) прибављање имовине и имовинских права; 

3) чланарину међународним организацијама чији је члан; 

4) лична примања запослених у Секретаријату Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

5) помоћ адвокатима и њиховим породицама, као и начин прикупљања средстава 

за те намјене, уређује се посебним правилником Адвокатске коморе Републике 

Српске; 

6) ауторске накнаде; 

7) накнаде члановима комисија и радних тијела;  

8) штампање публикација и других издања;  

9) израду награда, признања и рекламног материјала;  

10) хуманитарне сврхе; 

11) друге сврхе у складу са законом и овим Статутом. 

Члан 252. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске може оснивати фондове на основу одлуке 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(2) Фондови послују према правилнику који доноси Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске приликом оснивања фонда. 

Члан 253. 

(1) Средства за рад фондова Адвокатске коморе Републике Српске се  обезбјеђују из 

чланарина и чланских прилога чију висину утврђује Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(2) Средства фондова су и намјенске донације, поклони и други новчани и 

неновчани приходи. 

(3) О пријему поклона и донација одлучује Извршни одбор Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

 

14. СЕКРЕТАРИЈАТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 254. 

(1) Секретаријат Адвокатске коморе Републике Српске обавља административно-

стручне и помоћне послове. 

(2) Запослени у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске имају сва 

права утврђена позитивним прописима и одлукама органа Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(3) Радом Секретаријата Адвокатске коморе Републике Српске руководи секретар 

који се бира на основу јавног огласа. 

(4) Услови за заснивање радног односа у Секретаријату Адвокатске коморе 

Републике Српске ближе се уређују Правилником о раду и систематизацији радних 

мјеста у Секретаријату Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

15. ЈАВНОСТ РАДА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 255. 
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(1) Јавност рада Адвокатске коморе Републике Српске обезбјеђује се одржавањем 

јавних сједница свих органа Адвокатске коморе Републике Српске, достављањем 

информација и извјештаја о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске, 

објављивањем Статута и општих аката Адвокатске коморе Републике Српске у 

"Службеном гласнику Републике Српске", у часопису "Адвокатура" и другим 

публикацијама Адвокатске коморе Републике Српске и web презентацијом. 

(2) Послови који представљају тајну или су од других органа означени као тајна, 

повјерљиво или интерно, не могу се саопштавати на начин одређен у претходном 

ставу. 

Члан 256. 

Најмање једанпут годишње органи Адвокатске коморе Републике Српске подносе 

писмене извјештаје о свом раду Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 257. 

 Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је дужан да на пригодан 

начин редовно објављује извјештаје са својих сједница, као и да обавјештава 

адвокате о другим битним активностима које су од интереса за адвокатску 

професију. 

Члан 258. 

(1) Адвокатска комора Републике Српске издаје информативни и стручни часопис 

„Адвокатура“ и друге публикације за потребе адвокатуре и у вези са адвокатуром и 

њеним функционисањем. 

(2) Правилником о часопису "Адвокатура" и другим публикацијама и издањима 

Адвокатске коморе Републике Српске одређују се програмска концепција часописа 

"Адвокатура", избор Главног и одговорног уредника и Уређивачког одбора, као и 

других публикација (књига, брошура, билтена и др.) и облика  информисања и 

извјештавања о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске који имају 

значаја за рад и положај адвокатуре. 

Члан 259. 

Адвокатска комора Републике Српске има презентацију на Интернету. 

Члан 260. 
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(1) Адвокатска комора Републике Српске има библиотеку у којој прикупља и чува 

стручну литературу. 

(2) Начин пословања библиотеке уређује се општим актом који доноси Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

16. ПРАЗНИЦИ И ПРИЗНАЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 261. 

(1) „Дан адвокатуре Републике Српске“ је 31. Октобар, којег дана је донесен први 

Закон о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

17/92.). 

(2) Програм прославе "Дана адвокатуре Републике Српске" предлаже предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске а утврђује Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 262. 

(1) У знак признања за изузетан допринос самосталности и независности 

адвокатуре у Републици Српској, за изузетан допринос у афирмацији Адвокатске 

коморе Републике Српске и развоју адвокатске дјелатности у Републици Српској и 

за изузетан допринос на успостављању професионалне сарадње Адвокатске коморе 

Републике Српске са правним друштвима других држава, међудржавним и 

међународним удружењима Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске 

може предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, прије истека његовог 

мандата и прије потврђивања мандата новоизабраним делегатима Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске, прогласити Почасним предсједником 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Почасни предсједник Адвокатске коморе Републике Српске може: 

1) се позивати на сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и 

прославе «Дана адвокатуре Републике Српске», 

2) се позивати и присуствовати као члан делегације Адвокатске коморе Републике 

Српске на свечаностима асоцијација адвоката и правних друштава других држава, 

као и међудржавних и међународних удружења адвоката и правних друштава, 
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3) да се његово име и функција наводе у публикацијама Адвокатске коморе 

Републике Српске, 

4) приступати актима и радним материјалима Адвокатске коморе Републике 

Српске ради давања сугестија. 

(3) Почасни предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је доживотна 

функција. 

(4) Функција Почасног предсједника Адвокатске коморе Републике Српске може 

престати на основу одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске из 

разлога његовог дјеловања противно професионалним интересима адвоката и 

интегритету Адвокатске коморе Републике Српске.  

(5) Почасни предсједник нема право одлучивања. 

Члан 263. 

(1) У знак признања Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске додјељује 

појединцима, организацијама, удружењима и институцијама Повељу Адвокатске 

коморе Републике Српске и Признање Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Повеља Адвокатске коморе Републике Српске за изузетан допринос 

самосталности и независности адвокатуре у Републици Српској се додјељује 

значајним научним радницима и званичницима из земље и иностранства. 

(3) Повеља Адвокатске коморе Републике Српске за изузетан допринос 

успостављању професионалне сарадње и афирмације адвокатске дјелатности се 

додјељује појединцима, организацијама, удружењима и институцијама из области 

адвокатуре, правосуђа и управе из земље и иностранства. 

(4) Повеља за изузетан допринос у афирмацији Адвокатске коморе Републике 

Српске и развоју адвокатске дјелатности у Републици Српској, успостављању 

сарадње са правним друштвима других држава, међудржавним и међународним 

удружењима додјељује се адвокатима члановима Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

(5) Признање Адвокатске коморе Републике Српске за допринос развоју адвокатске 

дјелатности у Републици Српској додјељује се адвокатима члановима Адвокатске 

коморе Републике Српске и научним, стручним и другим значајним сарадницима 

Адвокатске коморе Републике Српске.  
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Члан 264. 

(1) Правилником о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске могу се 

установити и друга посебна признања Адвокатске коморе Републике Српске.  

(2) Правилником о додјели признања Адвокатске коморе Републике Српске 

утврђују се услови за додјелу признања из претходних ставова овог члана, као и 

поступак доношења одлуке о додјели признања и начин и вријеме уручења 

признања. 

 

17. ОПШТИ АКТИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 265. 

Општи акти Адвокатске коморе Републике Српске су: 

1) Статут Адвокатске коморе Републике Српске; 

2) Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске; 

3) Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

4) Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за 

правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске; 

5) Пословник о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и раду 

радних тијела и фондова које образује; 

6) Правилник о полагању Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике 

Српске;  

7) Правилник о стручном усавршавању адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске;  

8) Правилник и програм стручног оспособљавања адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске; 

9)  Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске; 
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10) Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске; 

11) Правилник о именицима и евиденцијама; 

12) Књига графичких стандарда Адвокатске коморе Републике Српске; 

13) Правилник о чувању архивске грађе у адвокатској канцеларији и Адвокатској 

комори Републике Српске; 

14) Правилник о часописима "Адвокатура" и другим публикацијама и издањима 

Адвокатске коморе Републике Српске; 

15) Правилник о признањима Адвокатске коморе Републике Српске; 

16) Правилник о рачуноводству; 

17) Правилник о раду и систематизацији радних мјеста у Секретаријату Адвокатске 

коморе Републике Српске; 

18) Правилник о библиотеци Адвокатске коморе Републике Српске; 

19) Правилник о заштити на раду и заштити од пожара Адвокатске коморе 

Републике Српске; 

20) Правилник о минималним хигијенско – техничким условима за пословне 

просторе у којима је сједиште адвоката, заједничке адвокатске канцеларије, 

адвокатског ортачког друштва и адвокатског друштва Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

Члан 266. 

(1) Иницијативу за доношење или измјену или допуну општег акта Адвокатске 

коморе Републике Српске може поднијети сваки орган Адвокатске коморе 

Републике Српске или 10 делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(2) Иницијатива из става 1. овог члана са образложењем које садржи правни основ, 

анализу појединих одредби и разлоге за доношење, доставља се у форми 

преднацрта Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 267. 
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(1) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, након процјене да је 

иницијатива из члана 265. став 1. овог Статута прихватљива, ће формирати 

комисију, као радно тијело, и дати јој задатак да, у одређеном року, сачини текст 

нацрта или нацрта измјене или допуне општег акта Адвокатске коморе Републике 

Српске. 

(2) Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске утврђује нацрт или нацрт 

измјене или допуне општег акта Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Нацрт или нацрт измјена или допуна општег акта Адвокатске коморе 

Републике Српске из става 2. овог члана, који општи акт доноси Извршни одбор 

Адвокатске коморе Републике Српске, има правну снагу приједлога о којем 

одлучује Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на првој наредној 

сједници.  

(4) Нацрт или нацрт измјене или допуне општег акта Адвокатске коморе 

Републике Српске из става 2. овог члана, који општи акт доноси Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске, Извршни одбор Адвокатске коморе 

Републике Српске ће доставити зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске ради провођења јавне расправе.  

(5) Јавна расправа о нацрту из става 4. овог члана може трајати најдуже 30 дана од 

дана доношења одлуке Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о 

организовању јавне расправе. 

Члан 268. 

(1) На основу резултата јавне расправе из члана 266. став 5. овог Статута Извршни 

одбор Адвокатске коморе Републике Српске утврђује приједлог или приједлог 

измјене или допуне општег акта Адвокатске коморе Републике Српске, који општи 

акт доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, и даје приједлог  

предсједнику Адвокатске коморе Републике Српске да, у року одређеним овим 

Статутом, сазове сједницу Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске ради 

одлучивања о приједлогу. 

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске приликом расправљања о 

приједлогу или приједлогу измјене или допуне општег акта о примједбама и 

приједлозима делегата поступа по процедури прописаној за амандмане на опште 

акте Адвокатске коморе Републике Српске. 



 130 

Члан 269. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлуку о усвајању приједлога 

Статута Адвокатске коморе Републике Српске или приједлога за његову измјену 

или допуну доноси апсолутном већином  делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске одлуку о усвајању приједлога 

или приједлога измјене или допуне Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, Правилника о дисциплинској одговорности 

адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Републике Српске, Књиге графичких стандарда Адвокатске 

коморе Републике Српске, Правилника о додјели признања Адвокатске коморе 

Републике Српске и Пословника о раду Скупштине Адвокатске коморе Републике 

Српске доноси простом већином делегата у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(3) Статут Адвокатске коморе Републике Српске, Кодекс етике адвоката Адвокатске 

коморе Републике Српске, Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и Правилник о дисциплинској 

одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских 

приправника Адвокатске коморе Републике Српске, као и измјене и допуне  тих 

општих аката, се објављују у "Службеном гласнику Републике Српске" и ти општи 

акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.  

Члан 270. 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске одлуку о усвајању општих 

аката Адвокатске коморе Републике Српске, чије доношење је у надлежности тог 

органа, доноси већином гласова присутних чланова тог органа. 

Члан 271. 

Општи акти Адвокатске коморе Републике Српске који нису наведени у члану 268. 

став 3. овог Статута објављују се на огласној табли Адвокатске коморе Републике 

Српске и у публикацијама Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

18. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 272. 

 (1) Адвокатска комора ће усагласити друге опште акте са овим Статутом 

Адвокатске коморе Републике Српске у року од три мјесеца од дана ступања на 

снагу овог Статута.  

(2) До доношења других општих аката из става 1. овог члана примјењиваће се 

важећи општи акти која нису у супротности са овим Статутом.  

Члан 273. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске и други органи који су у 

мандату на дан усвајања овог Статута настављају да раде до истека мандата. 

(2) Избор Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске и других органа 

предвиђених овим Статутом извршиће се у складу са одредбама овог Статута и 

другим општим актима Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Поступак избора Скупштине и других органа Адвокатске коморе Републике 

Српске предвиђени овим Статутом, покренуће се најкасније три мјесеца прије 

истека мандата Скупштине и других органа Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 274. 

Захтјеви за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и друге 

именике Адвокатске коморе Републике Српске који су поднесени прије ступања на 

снагу овог Статута, а нису ријешени до његовог ступања на снагу, ријешиће се на 

основу овог Статута и општих аката Адвокатске коморе Републике Српске који су 

донесени на основу овог Статута, уколико је то једнако или повољније за 

подносиоца захтјева.  

Члан 275. 

Дисциплински поступак који је покренут прије ступања на снагу овог Статута 

Адвокатске коморе Републике Српске, а није правоснажно окончан до његовог 

ступања на снагу спровешће се на основу овог Статута и општих аката Адвокатске 

коморе Републике Српске који су донесени на основу овог Статута, уколико је то 

једнако или повољније за пријављеног, односно дисциплински оптуженог.  

Члан 276. 
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Адвокати, заједничке адвокатске канцеларије, адвокатска ортачка друштва, 

адвокатска друштва, стручни сарадници и адвокатски приправници уписани у 

одговарајуће именике Адвокатске коморе Републике Српске, након ступања на 

снагу овог Статута, настављају да раде и дужни су да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу овог Статута ускладе акте, регистрацију и уписе са одредбама овог 

Статута.  

Члан 277. 

Ступањем на снагу овог Статута Адвокатске коморе Републике Српске престаје да 

важи Статут Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/05, 98/08, 46/11 и 46/14).  

Члан 278. 

Овај Статут Адвокатске коморе Републике Српске ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 

 

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске 

                                                                 Јован С. Чизмовић, с. р.  

 

 

Број: Ск. АК РС- 11/2016. 

У Бањој Луци, Март 19. 2016. године 
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