
 

На основу одредби из члана 86. тачка 1., члана 93. тачка 5. и члана 96. став 3. 

Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

80/15),  члана 27. став 2. тачка 7. и члана 251. став 2. тачка 11. Статута Адвокатске коморе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/16), Извршни одбор 

Адвокатске коморе, на сједници одржаној 11. новембра 2018. године, донио је  

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О СЛУЖБЕНОЈ ОДЈЕЋИ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником утврђује се право адвоката на службену одјећу и обућу, те 

обим и начин остваривања овог права.  

 

Члан 2. 

 

 Право на службену одјећу и обућу стичу адвокати уписом у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

Члан 3. 

 

 Правилник о службеној одјећи и обући примјењује се и на адвокате уписане у 

именик заједничких адвокатских канцеларија, у именик адвокатских ортачких друштава 

и у именик адвокатских друштава Адвокатске коморе Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 

 Трошкове куповине службене одјеће и обуће сноси адвокат, заједничка 

адвокатска канцеларија, адвокатско ортачко друштво и адвокатско друштво, за своје 

чланове, а који трошкови се сматрају и књиже као материјални трошкови адвоката, 

адвокатске канцеларије, адвокатског ортачког друштва и адвокатског друштва, с тим да 

укупна количина, врста и вриједност купљених ствари мора бити усклађена са 

одредбама из члана 5. и 6. овог правилника. 

 

Члан 5. 

 

 Службену одјећу и обућу набављају адвокати самостално, с тим да су адвокати 

из заједничке адвокатске канцеларије, односно адвокатског ортачког друштва и 

адвокатског друштва, у обавези да претходно прибаве одобрење овлашћеног адвоката, 

водећи рачуна да цијене не прелазе разумну цијену за појединачне ствари из члана 6. 

овог правилника, а које ствари су примјерене за обављање адвокатске дјелатности и 

достојан углед адвоката.  

 

 

 



 

Члан 6. 

 

 Под службеном одјећом и обућом адвоката, по одредбама овог правилника, 

сматрају се: 

 

1. Тога – 1 комад годишње, 

2. Костим, односно одијело – 2 комада годишње, 

3. Блуза, односно кошуља – 5 комада годишње, 

4. Ципеле– 2 пара годишње, 

5. Пословна торба – сваке двије године једна,  

6. Чизме или дубоке ципеле за зиму – 1 комад годишње, 

7. Капут – 1 комад годишње, 

8. Мантил – 1 комад годишње. 

 

Члан 7. 

 

 Овај правилник на ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Републике Српске''. 

 

 

 Број: 11-11-03/2018 

 Бања Лука, 11.новембар 2018. године 

 

 

       Предсједник Извршног одбора 

                Адвокатске коморе Републике Српске 

 

                        Ирена Пузић-Обрадовић, с.р. 

 

 


