
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  

 

ПОСЛОВНИК  

О РАДУ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се начин рада Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске на основу одредби Статута Адвокатске коморе Републике 

Српске, којим је утврђена организација, надлежност, састав, начин доношења 

одлука, права, дужности, те друге основне одредбе о Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

 

ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ 

Члан 2. 

(1) Радом Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, ако није изборна 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, руководи предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске у својству предсједника Радног 

предсједништва засједања, а у случају његове одсутности, делегат у Скупштини 

Адвокатске коморе Републике Српске којег одреди предсједник Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

(2) Након отварања Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске утврђује број присутних делегата Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске.  

(3) Уколико на засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске није 

присутан Статутом Адвокатске коморе Републике Српске одређен број делегата 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске да би Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске могла ваљано одлучивати предсједник Адвокатске 

коморе Републике Српске, утврђује и објављује да нема услова да се Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске одржи. 
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Члан 3. 

(1) Када предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, ако није изборна 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, утврди да се Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске може одржати и доносити правоваљане 

одлуке и закључке, приступа се избору два члана Радног предсједнишва засједања, 

записничара и два овјеривача записника.  

(2) Приједлог за чланове радних тијела из става 1. овог члана даје предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске, а ако то не учини приједлог може дати и 

сваки делегат на засједању Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Ако се одржава изборна Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, 

приступа се избору предсједавајућег, два члана радног предсједништва засједања, 

записничара и два овјеривача записника.  

(4) Избор радних тијела Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске из става 

1. овог члана се врши јавним гласањем и изабрани су они чланови за које је гласала 

већина присутних делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(5) За случај да постоји више приједлога за избор чланова радних тијела засједања 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске од броја чланова  који се бира 

избор се врши јавним гласањем за сваког предложеног кандидата посебно, а 

изабрани су они чланови који су добили највећи број гласова.  

Члан 4. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, који је предсједник радног 

предсједништва засједања Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, 

руководи радом Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, одржава ред, 

позива на гласање о приједлозима одлука или закључака, објављује резултате 

гласања и усвојене или неусвојене одлуке и закључке Скупштине Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

(2) Током трајања засједања Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, а 

посебито током доношења одлука и закључака, радно предсједништво засједања 

води рачуна да је на Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске у сваком 

моменту присутан довољан број делегата како би доношење одлука и закључака 

било законито. 



 3 

Члан 5. 

(1) Ако радно предсједништво засједања из било којег разлога није у могућности 

извршавати своје дужности до закључења Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске, Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске може 

опозвати изабране чланове радног предсједништва засједања и изабрати друге 

чланове. 

(2) Избором два члана радног предсједништва редовног или ванредног засједања 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске руководи предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске, а ако засједа изборна Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске избором два члана радног предсједништва руководи 

изабрани предсједавајући тог засједања изборне Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

 

РАД СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Члан 6. 

(1) Радно предсједништво засједања предлаже Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске на усвајање приједлог дневног реда који је објављен у позиву за 

Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске, са евентуалним приједлозима 

допуна и измјена. 

(2) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске ће расправити само оне 

приједлоге допуна и измјена дневног реда који су сачињени у писменој форми, 

образложени и достављени у довољном броју примјерака за све делегате у 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске најкасније три дана прије 

одржавања Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Радно предсједништво засједања ће изузетно ставити на гласање приједлог 

измјена и допуна дневног реда које предложи, најкасније непосредно прије 

усвајања дневног реда, Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске под 

условом да је приједлог у вези и из дјелокруга надлежности тог органа, као и 

писани приједлог измјена и допуна дневног реда које предложи најмање пет 

присутних делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. 
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(4) О усвајању приједлога дневног реда, одлучује Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске јавним гласањем већином гласова присутних делегата. 

(5) Рад Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске одвија се према усвојеном 

дневном реду.  

Члан 7. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске може предложити, ако 

оцијени да је то оправдано, да уводничари или референти по појединим тачкама 

дневног реда изложе реферате или поднесу извјештаје по више тачака дневног 

реда, а да се, након тога, води расправа по свим тим тачкама заједно.  

(2) О приједлогу из става 1. овог члана одлучује Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 8. 

(1) Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске даје ријеч ради расправљања 

делегатима у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске по реду којим су се 

пријавили за расправу. 

(2) Делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске може о свакој тачки 

дневног реда расправљати само једном. 

(3) Изузетно, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске може дозволити 

делегату Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске да расправља још 

једном, у форми реплике, о истој тачки дневног реда. 

Члан 9. 

(1) Сваки делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске је дужан у 

излагању бити јасан, сажето изнијети став о тачки дневног реда о којој се 

расправља, како расправа не би трајала дуже вријеме.  

(2) Уколико делегат који је добио ријеч не излаже на начин наведен у ставу 1. овог 

члана предсједник Адвокатске коморе Републике Српске ће га опоменути, а ако и 

даље настави излагати на исти начин одузеће му ријеч. 

Члан 10. 
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Уколико делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске својим 

иступима омета рад Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске може одлучити већином гласова присутних 

делегата да се тај делегат удаљи са засједања Скупштине Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 11. 

Нико нема право, осим предсједника Адвокатске коморе Републике Српске ако су 

се стекли услови из члана 9. и 10. овог Пословника, за вријеме излагања делегата у 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске прекидати га, упадати му у ријеч 

и на други начин га ометати у излагању и тако утицати на слободно излагање. 

Члан 12. 

(1) Расправа у правилу траје све док сви делегати у Скупштини Адвокатске коморе 

Републике Српске, који учествују у расправи не доврше своја излагања. 

(2) Изузетно на приједлог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске може већином гласова одлучити 

да се закључи расправљање по појединим питањима прије него су сви пријављени 

делегати за расправу добили ријеч, или да се вријеме излагања о појединим 

питањима ограничи. 

Члан 13. 

(1) Послије завршене расправе о појединим тачкама дневног реда или о неколико 

спојених тачака дневног реда, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске 

одређује гласање о датим приједлозима. 

(2) О редосљеду гласања у случају више приједлога о истом питању одлучује радно 

предсједнишво. 

 

Члан 14. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске у правилу доноси одлуке 

јавним гласањем. 
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(2) Јавно гласање проводи се дизањем руку «ЗА» приједлог, «ПРОТИВ» 

приједлога и «СУЗДРЖАН». 

(3) Приједлог се сматра усвојеним када «ЗА» приједлог гласа већина присутних 

делегата Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, осим ако се одлучује о 

приједлогу за који је предвиђена друга већина. 

(4) Суздржани гласови се том приликом не узимају у обзир. 

(5) Статутом Адвокатске коморе Републике Српске предвиђени су случајеви када је 

за доношење одлука потребна друга, квалифицирана већина гласова. 

Члан 15. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске може одлучити да се о 

појединим тачкама дневног реда гласа тајно. 

(2) Избори за органе и чланове органа Адвокатске коморе Републике Српске  

проводе се тајним гласањем. 

Члан 16. 

(1) Када је о појединој тачки дневног реда донесена одлука, о њој се више не може 

расправљати. 

(2) Изузетно, ако се током рада Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

утврди да је о појединој тачки дневног реда донесена погрешна или непотпуна 

одлука, Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске може већином гласова 

одлучити да се та тачка стави поновно на дневни ред и проведе нова расправа ради 

донешења нове одлуке.  

 

Члан 17. 

(1) Рад Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске траје док се не поднесу 

сви извјештаји, доврше све расправе те донесу одлуке или закључци о свим 

тачкама дневног реда. 

(2) Скупштину Адвокатске коморе Републике Српске закључује предсједник 

Адвокатске коморе Републике Српске. 
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ИЗБОР И ОПОЗИВ ОРГАНА КОМОРЕ 

Члан 18. 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске бира органе Адвокатске коморе 

Републике Српске наведене у Статуту Адвокатске коморе Републике Српске на 

мандатни период одређен Статутом Адвокатске коморе Републике Српске.    

Члан 19. 

На основу примљених квалификованих кандидатура за органе Адвокатске коморе 

Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, 

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске утврђује кандидатске листе 

сагласно Статуту Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 20. 

(1) Сваки делегат у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске може ставити 

приговор на појединог кандидата који је наведен на кандидатској листи коју је 

утврдио Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске уколико сматра да 

постоје законом и Статутом Адвокатске коморе Републике Српске прописани 

елиминаторни разлози или ако постоје чињенице и објективни докази који указују 

да кандидат није достојан повјерења да буде биран за орган или члана органа 

Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

Члан 21. 

О приговору делегата из члана 20. овог Пословника се проводи расправа, након 

чега се јавним гласањем одлучује о поднесеном приговору. 

Члан 22. 

(1) Приговор делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске из члана 

20. овог Пословника је усвојен ако је за усвајање гласала натполовична већина 

присутних делегата.  

(2) Ако се приговор делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 

усвоји Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске ће закључком наложити 
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Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске да поново утврди 

кандидатску листу за односни орган тако што ће са листе изоставити кандидата у 

односу на којег је приговор усвојен и тако измијењену листу кандидата доставити 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) До достављања нове кандидатске листе из става 4. овог члана одредиће се пауза 

у раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, која не може трајати дуже 

од један час.  

Члан 23. 

Начин утрђивања кандидатских листа, провођење и надзирање изборног процеса, 

изборни материјал и друга питања и околности које могу настати у току провођења 

избора уређена су Статутом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 24. 

Гласање о предложеним кандидатима проводи и надзире Изборна комисија 

Адвокатске коморе Републике Српске за провођење избора за делегате у 

Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и органе Адвокатске коморе 

Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске за 

нови мандатни период. 

Члан 25. 

Предсједник Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске руководи 

радом Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске и у њено име 

подноси извјештај Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске. 

Члан 26. 

(1) Изабраним се сматрају они кандидати који су добили највећи број гласова. 

(2) У случају да приликом избора предсједника Адвокатске коморе Републике 

Српске, нити један кандидат не добије натполовичну већину гласова делегата који 

учествују у раду те изборне Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 

приступа се другом кругу гласања у којем учествују само два кандидата који су 

добили највише гласова делегата који учествују у раду те изборне Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске.  
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(3) Ако у другом кругу гласања број гласова за кандидате буде једнак, гласање ће се 

поновити све док један кандидат не добије већи број гласова. 

(4) У случају да два кандидата за избор још једног члана органа Адвокатске коморе 

Републике Српске, чијим избором би били изабрани сви чланови тог органа,  

остваре једнак број гласова делегата који учествују у раду те изборне Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске приступа се другом кругу гласања у којем 

учествују само та два кандидата, а ако и у другом кругу гласања број гласова за те 

кандидате буде једнак сматраће се изабраним кандидат који се дуже непрекинуто 

бавио адвокатуром рачунато до дана у који се врши избор тог органа за 

наступајући мандатни период.  

Члан 27. 

(1) О раду Изборне комисије води се записник који потписују сви чланови Изборне 

комисије Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Имена и дужности изабраних кандидата уносе се у записник Скупштине 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

(3) Изборни материјал с гласачким листићима и записником затвара се и печати у 

посебној омотници, која се похрањује у архиву Адвокатске коморе Републике 

Српске.  

Члан 28. 

 (1) У случају када се проводе допунски избори за попуну мјеста члана органа 

Адвокатске коморе Републике Српске које је остало упражњено, поступиће се на 

начин и по поступку уређеном Статутом Адвокатске коморе Републике Српске. 

(2) Одредба ст. 1.  овог члана не примјењује се у случају да је потребно провести 

избор предсједника Адвокатске коморе Републике Српске прије истека мандата, у 

којем случају се проводи кандидациони и изборни поступак у цјелости.  

Члан 29. 

(1) Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске рјешава о оставкама чланова у 

органима Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске 

коморе Републике Српске прије истека мандата.  
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Члан 30. 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске може, из оправданих разлога, 

разријешити дужности, односно опозвати, органе и поједине чланове органа које 

бира прије истека мандата. 

Члан 31. 

(1) Када разрјешење дужности органа или члана органа које бира Скупштина 

Адвокатске коморе Републике Српске произлази из разлога предвиђених Статутом 

Адвокатске коморе Републике Српске или из разлога који из Статута Адвокатске 

коморе Републике Српске произлазе, Скупштина Адвокатске коморе Републике 

Српске не одлучује о захтјеву него о разрјешењу. 

(2) О осталим случајевима, о приједлогу односно о захтјеву за опозив, одлучује се 

уколико је такав приједлог усвојен као тачка дневног реда Скупштине Адвокатске 

коморе Републике Српске, у којем случају Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске и одлучује да ли ће о опозиву гласати јавним или тајним 

гласањем.  

Члан 32. 

Одлуке из члана 29, 30. и 31. овог Пословника Скупштина Адвокатске коморе 

Републике Српске доноси већином гласова присутних делегата. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

(1) О раду Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске саставља се записник 

на основу тонског записа (транскрипт).  

(2) Записник из става 1. овог члана потписује предсједник Адвокатске коморе 

Републике Српске, записничар и два овјеривача записника. 

(3) Записник са свим прилозима, као што су писани приједлози, примједбе, 

гласачки листићи и слично, похрањује се у архиву Адвокатске коморе Републике 

Српске.  
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(4) Изводи из записника из става 1. овог члана објављују се у информативним 

публикацијама Адвокатске коморе Републике Српске.  

Члан 34. 

(1) Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Адвокатске 

коморе Републике Српске.  

(2) Ступањем на снагу овог Пословника престаје важити Пословник о раду 

Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске од 10. 03. 2005. године. 

          

 

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Јован С. Чизмовић, с.р.  

 

Број: Ск. АК РС- 12/2016. 

У Бањој Луци, Март 19. 2016. године. 


