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 На основу члана 27. став 2. тачка 3. Статута Адвокатске коморе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016), Извршни одбор  

Адвокатске коморе Републике Српске, на сједници одржаној у Бањој Луци              

27. 05. 2017. године, донио је  

 

 

ПРАВИЛНИК  

О АДВОКАТСКОМ ИСПИТУ 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет Правилника 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређују се предмет, програм, услови за полагање, и 

организација и начин полагања адвокатског испита (у даљњем тексту: испит), 

критеријуми за избор и мандат чланова Комисије за пологање адвокатског испита 

(у даљњем тексту: Комисија), надлежност Комисије и начин њеног рада и 

оцјењивања, садржина и изглед увjерења о положеном испиту и друга питања од 

значаја за организацију и спровођење испита.  

 

Предмет испита 

 

Члан 2. 

 

 (1) Испит се састоји од провјере знања из три области:  

 

 1) Прописи о адвокатури; 

 2) Етика адвоката; 

 3) Адвокатске тарифе. 

  

(2) Испит се полаже према програму који je саставни дио овог Правилника 

и садржи попис градива и правне изворе. 

 

II АДВОКАТСКИ ИСПИТ 

 

Услови за полагање испита 

 

Члан 3. 

 

 Право на полагање испита има кандидат који испуњава услове за упис у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске из члана 6. став 1. тачка 1, 

2, 3 и 5 Закона о адвокатури Републике Српске. 
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Комисија 

 

Члан 4. 

 

 (1) Испит се полаже пред Комисијом Адвокатске коморе Републике Српске 

(у даљњем тексту: Комора). 

  

(2) Комисија се састоји од предсједника и два члана. 

  

(3) Извршни одбор Коморе именује Комисију и замјенике предсједника и 

чланова Комисије. 

  

(4) Предсједник, чланови и замјеници предсједника и чланова Комисије 

именују се на период од двије године и могу бити поново именовани. 

 

 

Критеријуми за избор Комисије 

 

Члан 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. 

 

 

Захтјев за полагање испита 

 

Члан 6. 
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 (1) Захтјев за полагање испита подноси се Адвокатској комори пред чијом 

Комисијом се испит полаже  до 15-тог у текућем мјесецу за наредни мјесец у којем 

кандидат намјерава да полаже испит. 

 

 (2) Уз захтјев из става 1. овог члана кандидат доставља доказе о испуњавању 

услова за полагање испита и то: 

 

1) овјерену фотокопију дипломе правног факултета или увјерења о 

дипломирању на правном факултету, не старију од 3 мјесеца; 

2) овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту, не 

старију од 3 месеца; 

 3) копију личне карте, 

4) потврду о уплати накнаде за полагање испита. 

 

 (3) Висину накнаде за полагање испита утврђује Извршни одбор Коморе. 

 

 

Организација и спровођење испита 

 

Члан 7. 

 

 (1) Испит се, по правилу, одржава у редовним испитним роковима, једном 

мјесечно у сједишту Коморе. 

 

 (2) Испитни дан, час и мјесто одржавања испита одређује рјешењем 

предсједник Комисије пред којом се испит полаже. 

 

 

Начин полагања адвокатског испита 

 

Члан 8. 

 

 (1) Прије почетка испита секретар Комисије утврђује идентитет кандидата, 

провјерава испуњеност услова за полагање испита из члана 3. и члана 11. став 3. 

овог Правилника и о утврђеним чињеницама уноси забиљежбу у записник. 

 

 (2) Испит се полаже усмено, јавно и истовремено пред свим члановима 

Комисије. 

 

 (3) Сваки члан Комисије задужен је за једну област из чл. 2. овог 

Правилника, из које поставља питања и оцјењује успјех кандидата. 

 

 (4) Кандидату се постављају по три питања из сваке испитне области, од 

којих треће питање у испитној области из члана 2. став 1. тачка 3. овог Правилника 

представља рјешавање задатка. 
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 (5) На питања кандидат одговара непосредно или на основу концепта за 

чије састављање му може бити одобрено краће примјерено вријеме.  

 

 (6) Током полагања испита кандидат нема право да користи средства 

електронске, телефонске и друге комуникације, нити правне изворе и правну 

књижевност, изузев Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката при 

одговору на питање у коме се тражи рјешавање задатка. 

 

 (7) Уколико одговори кандидата покажу да је у одређеној испитној области 

потребна додатна провјера његовог знања, биће му постављено додатно питање. 

 

 

Утврђивање резултата испита 

 

Члан 9. 

 

 (1) Комисија утврђује успјех кандидата из сваке испитне области посебно, а 

потом утврђује општи успјех кандидата на испиту са "положио" или "није 

положио".  

 

 (2) При оцјењивању успјеха кандидата вреднују се познавање прописа, 

етичких правила, међународних правних стандарда, разумијевање улоге и 

положаја адвокатуре, правничко расуђивање и начин излагања.  

 

 (3) Испит је положио кандидат који је из све три испитне области добио 

оцјену "положио". 

 

 (4) Резултате испита јавно саопштава предсједник Комисије након 

завршетка испитног дана.  

 

 (5) Саопштавање резултата испита сви присутни саслушаће стојећи. 

 

 (6) Резултати испита објављују се на интернет страници Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

 

Накнадно полагање 

 

Члан 10. 

 

 (1) Кандидат чији је успјех из најмање двије испитне области оцијењен са 

"положио" има право да накнадно полаже испитну област коју није положио.  

 

 (2) Накнадно полагање може услиједити у наредном испитном року, а 

најдоцније шест мјесеци од завршетка претходног полагања. 
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 (3) Ако последњи дан за накнадно полагање пада на дан када се испит не 

одржава, полаже се првог наредног дана када се испит одржава. 

  

Одлагање започетог испита 

 

Члан 11. 

 

 (1) Започети испит може се прекинути и одложити на захтјев кандидата из 

здравствених разлога, најдуже до првог наредног испитног рока. 

 

 (2) Вријеме на које је испит одложен одређује се рјешењем Комисије којим 

се одређује датум наставка прекинутог испита. 

  

 (3) Уколико кандидат не приступи полагању наставка започетог испита, 

сматраће се да је одустао од полагања испита. 

 

 

Неуспјели испит 

 

Члан 12. 

 

 (1) Испит није положио кандидат чији је општи успјех оцијењен са "није 

положио" и кандидат који не положи испитну област у накнадном полагању. 

 

 (2) Кандидат који није положио испит стиче право на поновно полагање 

испита по протеку рока од 60 дана од неуспјелог испита. 

 

 

Заштита права кандидата 

 

Члан 13. 

 

 (1) Кандидат има право приговора на оцјену успеха у појединој испитној 

области и општег успјеха. 

 

 (2) Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од саопштавања 

резултата испита. 

 

 (3) Уколико Комисија усвоји приговор, кандидат има право да у року од 24 

сата од достављања одлуке о усвајању приговора понови дио испита за испитну 

област на коју се усвојени приговор односи. 

 

 

Записник о полагању испита 

 

Члан 14. 
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 (1) О току испита води се записник у који се уносе подаци о саставу испитне 

комисије, имену, презимену и јединственом матичном броју кандидата,  документу 

на основу кога је извршена идентификација кандидата, броју и датуму рјешења о 

одобравању полагања адвокатског испита, испитним питањима, оцјенама из сваке 

испитне области, општем успјеху, садржају приговора кандидата, одлагању или 

одустанку од полагања испита, и друга питања од значаја за полагање адвокатског 

испита. 

 

 (2) Записник о полагању испита води радник Секретаријата Коморе којег 

одреди предсједник Извршног одбора Коморе, а потписују га предсједник и 

чланови Комисије и водитељ записника. 

 

 (3) Водитељ записника Комисије доставља записник о полагању испита 

Секретаријату Коморе. 

 

 

Увјерење о положеном адвокатском испиту 

 

Члан 15. 

 

 (1) На основу извјештаја Комисије Комора издаје увјерење о положеном 

испиту које потписују предсједник Извршног одбора Коморе и предсједник 

Комисије. 

 

 (2) Увјерење о положеном адвокатском испиту садржи: назив Коморе, име и 

презиме кандидата, мјесто и датум рођења кандидата, назив и сједиште правног 

факултета на ком је кандидат дипломарао и датум дипломирања, датум када је 

кандидат положио правосудни испит и пред којим ораганом, општи успјех на 

адвокатског испиту, основ, број, датум и мјесто издавања увјерења о положеном 

адвокатском испиту, потписе предсједника Извршног одбора Коморе и 

предсједника Комисије. 

 

 (3) Увјерење из става 1. овог члана овјерава се печатом Адвокатске коморе 

Републике Српске. 

 

 (4) Записник о полагању испита и изворник увјерења о положеном испиту 

чувају се трајно. 

 

 

Евиденција увјерења о положеном адвокатском испиту 

 

Члан 16. 

 

 (1) Комора води евиденцију о лицима која су полагала и лицима која су 

положила испит пред њеном Комисијом. 



 7 

 

 (2) Евиденција из става 1. овог члана садржи: име, презиме, јединствени 

матични број, мјесто и датум рођења кандидата, податке о томе на ком правном 

факултету је и када дипломирао, када је и где положио правосудни испит, где је 

радио у вријеме полагања испита, општи успех на испиту, и број и датум издавања 

увјерења о положеном испиту. 

 

 (3) Евиднеција из става 1. овог члана чува се трајно. 

  

 

Провјера вјеродостојности 

 

Члан 17. 

 

 Комора на оправдан захтјев заинтересованог лица издаје потврду о 

вјеродостојности увјерења о положеном испиту пред Комисијом Коморе. 

 

 

III. ПРОГРАМ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА 

 

Испитне области 

 

Члан 18. 

 

 (1) Испит обухвата испитне области из члана 2. овог Правилника. 

 

 (2) Испитна област "Прописи о адвокатури" односи се на: Закон о 

адвокатури Републике Српске, Статут Адвокатске коморе Републике Српске, 

Основне принципе о улози адвоката Уједињених нација и Препоруку (2000)21 

Комитета министара Савјета Европе под називом "Слобода обављања адвокатске 

професије". 

 

 (3) Испитна област "Етика адвоката" односи се на: Кодекс професионалне 

етике адвоката, Основне принципе о улози адвоката Уједињених нација и 

Препоруку (2000)21 Комитета министара Савјета Европе под називом "Слобода 

обављања адвокатске професије". 

 

 (4) Испитна област "Адвокатска тарифа" односи се на Тарифу о наградама и 

накнадама трошкова за рад адвоката и одговарајуће дијелове Кодекса 

професионалне етике адвоката Коморе. 

 

 

Питања из испитне области "Прописи о адвокатури" 

 

Члан 19. 
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 Програм за испитну област "Прописи о адвокатури" садржи сљедећа 

питања: 

  

1. Дефиниција адвокатуре, самосталност, независност и јавни значај 

адвокатуре 

2. Улога и задаци адвокатуре 

3. Предмет адвокатуре 

4. Право на бављење адвокатуром 

5. Услови за бављење адвокатуром - услови за упис у именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске  

6. Управни поступак – одлучивање по захтјеву за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске   

7. Права и дужности адвоката  

8. Стручно усавршавања адвоката 

9. Слобода и обавеза пружања правне помоћи, обавеза одбијања пружања 

правне помоћи, отказивање заступања 

10. Адвокатска тајна, поступање са списима и исправама 

11. Неспојиви послови, поступање у случају неспојивих послова 

12. Забрана рекламирања 

13. Адвокатска канцеларија, табла адвоката, печат адвоката 

14. Неповредивост адвокатске канцеларије, лишење слободе адвоката и 

претресање адвокатске канцеларије 

15. Привремени престанак права на бављење адвокатуром 

16. Привремена забрана бављења адвокатуром, дејство правног лијека и 

обавеза обавјештавања 

17. Привремени замјеник адвоката, улога, значај, задаци и подручје 

дјеловања 

18. Преузиматељ - ликвидатор адвокатске канцеларије, улога, значај, 

задаци и подручје дјеловања 

19. Облици рада у адвокатури 

20. Адвокатско ортачко друштво, упис у регистар адвокатских ортачких 

друштава, пријава и упис промјена, канцеларија друштва 

21. Адвокатски приправници, услови за упис у именик адвокатских 

приправника, правни положај, значај и задаци, управни поступак за 

одлучивање по захтјеву за упис 

22. Адвокатски стручни сарадник за правне послове, услови за упис у 

именик стручних сарадника за правне послове, правни положај, значај и 

задаци, управни поступак за одлучивање по захтјеву за упис 

23. Адвокатска комора, правна природа, значај, задаци и послови  

24. Јавна овлашћења 

25. Оснивање и органи Адвокатске коморе Републике Српске  

26. Надлежност Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске  

27. Надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске  

28. Општи акти Адвокатске коморе Републике Српске, усвајање и 

објављивање аката 

29. Материјално пословање Адвокатске коморе Републике Српске 
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30. Дисциплинска одговорност адвоката – одговорност за повреде дужности 

31. Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске 

32. Дисциплинске мјере 

33. Дисциплински поступак 

34. Дисциплинска одговорност адвокатских приправника 

35. Дисциплинска одговорност стручних сарадника за правне послове 

36. Престанак права на бављење адвокатуром 

37. Заштита права, правно на правни лијек, право на управни спор 

38. Прекогранични рад адвоката 

39. Одбрана и заступање пред међународним судовима 

40. Право на бесплатну правну помоћ 

41. Основни међународни правни акти о адвокатури 

42. Стручна и публицистичка дјелатност Адвокатске коморе Републике 

Српске (часопис, семинари и др.) 

43. Међународни односи Адвокатске коморе Републике Српске и 

регионалних и међународних организација адвоката 

44. Пореске и друге обавезе адвоката  

45. Обавезно осигурање од професионалне одговорности 

  

 

Питања из испитне области "Етика адвоката" 

 

Члан 20. 

 

 Програм за област "Етика адвоката" садржи сљедећа питања: 

 

1. Смисао, значај и домашај Кодекса професионале етике адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске 

2. Начела професионалне етика адвоката 

3. Независност 

4. Самосталност 

5. Стручност 

6. Савјесност 

7. Повјерљивост 

8. Поштење и достојност 

9. Неспојивост 

10. Одговорност 

11. Адвокатска тајна - предмет тајне 

12. Чување адвокатске тајне 

13. Откривање адвокатске тајне 

14. Недопуштено стицање клијената - забрана рекламирања 

15. Недопуштено стицање клијената - нелојална конкуренција 

16. Прихватање заступања 

17. Одбијање заступања 

18. Пуномоћје 

19. Однос према клијенту 
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20. Поступање са имовинским вриједностима клијента/странке 

21. Отказивање заступања 

22. Уређење и означавање адвокатске канцеларије 

23. Употреба печата 

24. Међусобни односи адвоката 

25. Преузимање заступања 

26. Односи адвоката у заједничкој адвокатској канцеларији и адвокатском 

ортачком друштву 

27. Однос адвоката према Адвокатској комори Републике Српске 

28. Забрана злоупотребе у односу адвоката према суду и другим државним 

органима 

29. Адвокат и адвокатски приправник 

30. Адвокат и стручни сарадник за правне послове, 

31. Адвокат и супротна странка и његов пуномоћник 

 

 

Питања из испитне области "Адвокатска тарифа" 

 

Члан 21. 

 

 Програм за област "Адвокатска тарифа" садржи сљедећа питања: 

 

1. Предмет награде за рад адвоката 

2. Предмет накнаде трошкова у раду адвоката 

3. Основ и начин обрачуна награде  

4. Основ и начин обрачуна трошкова 

5. Наплата награде 

6. Награда за рад у кривичном поступку 

7. Награда за рад у парничном, ванпарничном, извршном, управном 

поступку и другим поступцима 

8. Награда за састављање исправа 

9. Споразум - уговор о награди 

10. Уговор о награди у паушалном износу 

11. Награда за браниоца и пуномоћника по службеној дужности 

12. Награда у случају обустављања кривичног поступка, одбијања оптужбе 

или ослобађања окривљеног од оптужбе 

13. Материјалне обавезе адвоката према Адвокатској комори Републике   

Српске 

14. Обрачун награде за одређени случај - рјешавање задатка (члан 8. став 

4.). 

 

 

Правни извори 

 

Члан 22. 
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 (1) Правни извори за испитну област "Прописи о адвокатури" су: 

 

1. Устав Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 

21/92 – пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 

26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05); 

2. Закон о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 80/2015); 

3. Статут Адвокатске коморе Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број 34/2016); 

4. Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних 

сарадника за правне послове и адвокатских приправника ("Службени 

гласник Републике Српске", број 34/2016); 

5. Универзална декларација Уједињених нација о људским правима;  

6. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода;  

7. Међународни пакт о грађанским и политичким правима; 

8. Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу 

Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима 

кривичних дела, одржаном у Хавани од 27.08. до 7.09.1990. године. 

 

 (2) Правни извори за испитну област "Етика адвоката" су: 

 

1. Кодекс професионалне етике адвоката ("Службени гласник Републике 

Српске", број 34/2016); 

2. Кодекс професионалне етике адвоката Европске уније, усвојен на 

пленарној сједници Савјета адвокатских комора Европске уније (CCBE) 

28.10.1988. године, а допуњен на пленарним сједницама одржаним 

28.10.1998. године, 6.10.2002. године и 19.05.2006. године; 

3. Препорука Комитета министара Савјета Европе од 25.10.2000. године 

(2000)  21, под називом "Слобода обављања адвокатске професије";  

4. Међународна конвенција о заштити права одбране, донијета и 

дeпонована у Адвокатској комори Париза 26.06.1987. године; 

5.  Принципи понашања у адвокатури, усвојени 28.05.2011. године од стране 

Међународне адвокатске коморе (ИБА).  

 

 (3) Правни извори за испитну област "Адвокатска тарифа" су: 

 

1. Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката ("Службени 

гласник Републике Српске", број 68/05.)  

2. Кодекс професионалне етике адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016); 

 

Члан 23. 

 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Праилник о 

адвокатском испиту Адвокатксе коморе Републике Српске број: Ск.АК РС -09/2015 

ОД 21.03.2015. године. 
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Члан 24. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“.  

 

 

Број: ИО АК РС - 04-04/2017 

 

У Бањој Луци, 27. маја 2017. године. 

 

 

                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК  

ИЗВРШНОГ ОДБОРА 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

                                                                                Ирена Пузић Обрадовић, адвокат 

 

 

 

 

 

 

 


