
           На основу члана 86. став 1. тачка 1. Закона о адвокатури Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 80/15) и члана 27. став 2. тачка 5. Статута 

Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.34/16), Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, на сједници одржаној 

25.11.2017. год., д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК  

О СОЛИДАРНОСТИ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 

прописују се критеријуми и поступак за додјелу једнократне новчане помоћи 

адвокатима Адвокатске коморе Републике Српске и члановима њихове уже породице,  

обезбјеђење средстава солидарности, као и органи који доносе одлуку о одређивању и 

висини новчане помоћи.  

Члан 2. 

 Чланом уже породице у смислу овог Правилника сматрају се брачни супружник 

и дјеца, а за случај да адвокат није био у браку и да није имао дјецу, чланом уже породице 

се сматрају родитељи, као и браћа и сестре ако је између њих и адвоката постојала 

трајнија заједница живота. 

Члан 3. 

 Право на једнократну новчану помоћ, према одредбама овог правилника, имају 

сви адвокати Адвокатске коморе Републике Српске, ако су испуњени следећи услови:  

- да је адвокат, због своје или тешке болести члана уже породице, због свог или   

тешког тјелесног повређивања члана уже породице, уништења или знатног 

оштећења пословног простора и друге имовине, у немогућности да се бави 

адвокатуром дуже од 30 дана; 

- да адвокат не дугује чланарину дуже од 3 мјесеца и 

- да је захтјев за новчану помоћ поднесен у року од 90 дана од дана настанка 

догађаја који представља услов за додјелу помоћи, заједно са одговарајућом 

медицинском и другом документацијом којом се доказују чињенице из 1. алинеје 

овог члана и то: 

• медицинска и друга документација о лијечењу (налази, мишљења и 

препоруке љекара специјалиста, дознаке за боловање и сл.), 

• докази о трошковима лијечења, 

• исправе Фонда здравственог осигурања Републике Српске о  рефундирању 

трошкова и сл., 

• доказ о немогућности лијечења на територији Босне и Херцеговине, 

• докази о неспособности за рад у трајању дужем од 30 дана, 

• одговарајући извод из матичних књига и 

• друга одговарајућа документација. 

Члан 4. 

 Једнократна новчана помоћ припада адвокату и за случај смрти члана уже 

породице, као и члану уже породице за случај смрти адвоката, на име трошкова сахране 

и подизања надгробног споменика, под условом да адвокат до тада не дугује чланарину 

дуже од 3 мјесеца.  

Члан 5. 

 Адвокат – жена, за вријеме трудничког боловања и породиљског одсуства, као и 

адвокат – мушкарац за вријеме коришћења породиљског одсуства, имају право на 

новчану помоћ и то по 500,00 КМ за сваки мјесец, али не дуже од дванаест мјесеци. 



 

Члан 6. 

 Новчана средства солидарности обезбјеђују се тако што ће се 40% од укупног 

износа чланарине издвајати и уплаћивати на посебан рачун Фонда солидарности 

Адвокатске коморе Републике Српске, затим добровољним прилозима, као и преносом 

неутрошених средстава солидарности из претходне године.  

Члан 7. 

 Средства солидарности воде се на посебном рачуну Адвокатске коморе 

Републике Српске.  

Члан 8. 

 Средствима солидарности управља и располаже Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске. 

Члан 9. 

 Висину једнократне новчане помоћи утврђује Извршни одбор Адвокатске коморе 

Републике Српске за сваку календарску годину, по претходно прибављеном мишљењу 

Комисије за солидарну помоћ и то: 

- по основу из члана 3. алинеја 1. овог правилника у износу до 6.000,00 КМ, а  

- по основу из члана 4. овог правилника једнократна новчана помоћ, за сваки 

појединачни смртни случај, износи 3.000,00 КМ. 

Члан 10. 

 Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи може поднијети сваки адвокат за 

себе и у своје име, лица из члана 2. овог правилника, као и Збор адвоката у име и за рачун 

свог члана, уколико су испуњени прописани услови из овог правилника.  

Захтјев се доставља Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске, 

који доноси коначну одлуку по захтјеву у року од 60 дана.  

 

Члан 11. 

 Евиденције и послове у вези са средствима солидарности води и обавља 

Секретаријат Коморе.  

Члан 12. 

 Овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Републике Српске''.  

 Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о раду фонда 

за солидарну помоћ адвоката Адвокатске коморе Републике Српске бр. Ск. AK РС–

05/05, донесен на скупштини Адвокатске коморе Републике Српске 12.03.2005. год. 

 

  Дана, 25.11.2017. год.                                                         

  Број. ИО -25-11-02/2017                                                 

         П р е д с ј е д н и к, 

 

Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат, с.р. 

 

 


