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На основу члана 66. став 1. тачка 1, Закона о адвокатури ("Сл. гласник РС", број 31/
2011) 68. Статута Адвокатске коморе Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 6/2000,
11/2001, 29/2007 и 34/2007, 3/2011), Скупштина Адвокатске коморе Београда, на
редовној седници, 24. септембра 2016.г, д о н о с и

СТАТУТ
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Део први
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим статутом уређују се: циљеви, задаци и послови Адвокатске коморе Београда
(у даљем тексту: Комора); унутрашња организација и делокруг њених органа; поступак
избора и опозива органа коморе; начин вршења јавних овлашћења и друга питања од
значаја за организацију и рад Коморе.
Члан 2.
Комора је самостална и независна, професионална организација адвоката,
основана за територију свих општина које припадају подручју Вишег суда у Београду.
Члан 3.
Члан Коморе је адвокат који је уписан у именик Коморе и на њеном подручју има
седиште адвокатске канцеларије.
Адвокатски приправници имају одређена права и дужности у складу са законом,
Статутом Адвокатске коморе Србије, овим статутом и Кодексом професионалне етике
адвоката.
Члан 4.
Назив Коморе је: Адвокатска комора Београда.
Седиште Коморе је у Београду, Дечанска 13.
Члан 5.
Комора има својство правног лица и за своје обавезе одговара свом својом
имовином.
Средства за рад Комора обезбеђује на начин прописан законом и овим Статутом.
Члан 6.
Комору представља и заступа председник Коморе.
Члан 7.
Комора има печат са текстом назива: Адвокатска комора Београда, исписаним
ћирилицом, по ободу, текстом седишта: Београд, исписаним ћирилицом, на средини и
редним бројем печата, исписаним римским бројем, испод текста седишта, на средини.
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Печати дисциплинских органа, поред текста из одредбе става 1. садрже и речи:
Дисциплински тужилац, односно Дисциплнски суд.
Печат је округлог облика пречника 3 cm.
Комора има штамбиљ правоугаоног облика димензија 5,5 cm х 2,5 cm.
Штамбиљ поред назива и седишта Коморе, садржи и друге ознаке: редни број
штамбиља, простор за деловодни број, датум и број прилога, исписане ћирилицом.
Члан 8.

Комора има амблем.
Амблем Коморе је кружног облика са два концентрична круга.
У првом кругу је симбол правде - девојка са повезаним очима, која седи и у десној
руци држи мач, а у левој теразије. У кругу се налази текст исписан латиницом: FIАТ
IUSTITIA.
У другом кругу налази се текст исписан ћирилицом: АДВОКАТСКА КОМОРА
БЕОГРАДА-БЕОГРАД.
Амблем се обавезно користи у правном саобраћају.
У правном саобраћају може да се користи и фигура ''Победника'' димензија 1,5 cm,
х 1,00 cm, на средини дна странице меморандума, као знак припадности граду
Београду.
Члан 9.
Комора обезбеђује јавност свог рада, у складу са законом и општим актима
Коморе.
Члан 10.
Комора је у саставу Адвокатске коморе Србије (у даљем тексту: АКС)
Део други
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Члан 11.

Циљеви и задаци Коморе су:
1.
заштита уставног положаја адвокатуре, као независне и самосталне
службе пружања правне помоћи физичким и правним лицима,
2.
унапређење услова за бављење аадвокатуром,
3.
подизање стручних и етичких капацитета адвокатуре,
4.
јачање професионалне одговорности адвоката,
5.
јачање друштвене одговорности и угледа адвокатуре,
6.
обнављање адвокатуре из реда адвокатских приправника,
7.
заштита и побољшање материјалног положаја адвоката,
8.
заштита интереса адвоката у односима са државним органима и
организацијама,
9.
заштита самосталности, независности и достојанства личности адвоката
у бављeњу адвокатуром,
10.
учешће у поступку доношења закона и других прописа у циљу
обезбеђења уставности, законитости и уједначене примене права,
11.
залагање за владавину права и предузимање мера за обезбеђење
уставности, законитости и независности судске власти, и
12.
залагање за остваривање и заштиту људских права и слобода у
демоктратском друштву.

Београд, 24. септембар 2016.г.

Скупштина АКБ

3
Статут АКБ
Део трећи
ОРГАНИ КОМОРЕ

Члан 12.
Комора обавља послове и задатке одређене законом, Статутом Адвокатске коморе
Србије и овим статутом преко свој их органа.
Органи Коморе су:
1.
Скупштина,
2.
Управни одбор,
3.
Председник,
4.
Потпредседник,
5.
Надзорни одбор,
6.
Дисциплински тужилац и
7.
Дисциплински суд.

Члан 13.

1. Скупштина
Члан 14.
Скупштина коморе је највиши орган Коморе.
Скупштину чине сви адвокати уписани у именик Коморе.
Скупштина ради у седници која се може одржати ако јој присуствује више од 300
адвоката.
Скупштина ради у изборној седници која се може одржати ако јој присуствује
више од 350 адвоката.
Скупштина одлучује већином гласова присутних адвоката.
Члан 15.
Ако седници Скупштине не присуствује потребна већина из члана 14. став 3. овог
статута, седница ће се поново одржати најкасније у року од 30 дана.
Ако изборној седници Скупштине не присуствује потребна већина из члана 14.
став 4. овог статута, седница се поново сазива најкасније у року од 10 дана, а мора се
одржати најкасније у року од 45 дана од претходне седнице.
Члан 16.

Скупштина коморе:
1.
доноси статут Коморе, пословник о свом раду и друга општа акта,
2.
стара се о остваривању циљева Коморе,
3.
разматра опште стање у адвокатури и доноси закључке о потребним
мерама које органи Коморе треба да предузму,
4.
одлучује о статусним питањима везаним за Комору,
5.
одлучује о сагласности за оснивање нових адвокатских комора на
подручју Коморе,
6.
одобрава завршни рачун и доноси план прихода и расхода Коморе,
7.
расправља о извештајима о раду органа Коморе и о њима одлучује,
8.
бира Верификациону комисију, од пет чланова,
9.
разматра и предузима потребне мере ради побољшања друштвеноекономског положаја адвоката и адвокатских приправника,
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10.
прати рад, разматра извештаје и доноси одлуке којима се налаже
отклањање неправилности уочених у раду органа Коморе,
11.
бира и опозива председника и потпредседника Коморе, чланове Управног
одбора и Надзорног одбора; Дисциплинског тужиоца и његове заменике; председника
Дисциплинског суда, његовог заменика и судије Дисциплинског суда Коморе,
12.
бира и опозива представнике Коморе у Скупштини АКС и Управном
одбору АКС,
13.
предлаже своје кандидате за чланове сталних и повремених радних тела
АКС,
14.
прати рад, разматра извештаје представника Коморе у органима АКС и
доноси одлуке о њиховом раду,
15.
формира своје стална и повремена радна тела,
16.
доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мера за заштиту
професионалних права и интереса адвоката и о њиховој примени,
17.
расправља о свим питањима која су од интереса за адвокатуру и
професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника и о томе
доноси одлуке,
18.
расправља о питањима у вези са унапређењем правног и правосудног
система и другим питањима у вези са пружањем правне помоћи,
19.
расправља о питањима од општег значаја за друштвену заједницу и за
заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси закључке и
препоруке,
20.
врши и друге послове који су законом и овим статутом стављени у њен
искључиви делокруг.
Члан 17.
Скупштина доноси одлуке, препоруке и закључке.
Одлуком се одлучује о усвајању: статута, пословника и других општих аката и о
другим значајним питањима из надлежности Скупштине.
Препоруком се изражавају ставови и дају смернице за рад органима Коморе.
Закључком се одлучује у свим осталим случајевима у којима се не доносе одлуке
или препоруке.
Члан 18.
Скупштина заседа најмање једанпут годишње.
Редовну седницу Скупштине Коморе сазива председник Коморе.
Ванредну седницу Скупштине Коморе сазива председник Коморе на иницијативу
Управног одбора или најмање 10% адвоката уписаних у Именик Коморе.
Ванредна седница ће се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења
иницијативе.
Иницијатива из става 3. овог члана доставља се у писаној форми, са уписаним
бројем адвокатске легитимације, лично потписана и оверена печатом од стране сваког
појединог адвоката, са образложеним предлогом дневног реда и материјалом који се
односи на предложени дневни ред.
У случају да председник Коморе не сазове седницу у року одређеном у ставу 4.
овог члана, предлагач може сазвати седницу Скупштине у даљем року од 30 дана, уз
административно-техничку помоћ стручне Службе и одржати седницу о трошку
Коморе.
Члан 19.
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Седницом Скупштине руководи председник Коморе.
Изузетно у случају из члана 18. став 6, седницом ће председавати лице које
изабере Скупштина.
Члан 20.
Начин рада Скупштине, права и дужности председника Коморе у вези са њеним
радом ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.
2. Управни одбор
Члан 21.
Управни одбор је извршни орган Скупштине Коморе, који врши права и дужности
утврђене Законом о адвокатури и овим статутом.
Члан 22.

Управни одбор има 15 чланова.
Управни одбор не може имати више од једног члана из ортачких друштава.
Скупштина коморе бира непосредним и тајним гласањем на начин утврђен овим
статутом 13 чланова Управног одбора.
Председник Коморе и потпредседник, које Скупштина бира непосредним и тајним
гласањем, на начин утврђен овим статутом, по свом положају су чланови Управног
одбора.
Радом Управног одбора руководи председник Коморе.
У случају спречености председника и потпредседника седницама Управног
одбора руководи члан кога одреди Управни одбор.
Члан 23.
Управни одбор врши следеће послове:
1.
извршава одлуке и закључке Скупштине,
2.
утврђује предлог статута и доноси друге опште акте,
3.
утврђује предлог плана прихода расхода и доноси завршни рачун Коморе
и стара се о њиховом извршењу,
4.
утврђује висину чланарине и других накнада и доприноса чланова
Коморе, одлучује у оквиру законом утврђених права Коморе о упису у Именик
адвоката, Именик адвокатских приправника и адвокатских приправика волонтера;
Именик заједничких адвокатских канцеларија; уписник А и уписник Б Именика
адвоката и о престанку вршења адвокатске делатности, односно својства адвокатског
приправника, сем у случајевима када се решење о брисању из именика доноси по
сопственом захтеву, услед смрти, односно када се у поступку извршења дисциплинске
одлуке доноси закључак
5.
одобрава привремена одсуства и одређује привременог заменика
адвокату или преузиматеља адвокатске канцеларије умрлом адвокату или адвокату који
је брисан из Именика адвоката по другом основу,
6.
одлучује у оквиру законом утврђених права Коморе о привременој
забрани вршења адвокатске делатности и о њеном престанку,
7.
прати рад адвоката и адвокатских приправника и предузима потребне
мере за правилно вршење адвокатуре,
8.
предлаже Скупштини коморе доношење одлука о врсти, облицима и
трајању мера за заштиту професионалних права и интереса адвоката и о њиховој
примени,
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9.
утврђује програм обуке адвокатских приправника за време трајања
приправничке вежбе,
10.
именује председника и чланове Изборне комисије, као и њихове заменике
11.
стара се о угледу адвокатуре и предузима мере ради заштите њеног
угледа,
12.
прати материјални положај адвоката и предлаже одговарајуће мере,
13.
заузима ставове и даје мишљења и предлоге о општим актима и другим
питањима из делокруга рада АКС која се претходно разматрају од стране адвокатских
комора,
14.
остварује сарадњу са органима правосуђа и другим државним органима,
фондовима и другим органима и организацијама,
15.
доноси одлуку о расписивању избора и сазива изборну седницу
Скупштине Коморе,
16.
стара се о припремама за избор представника Коморе у органе АКС,
17.
бира секретара Управног одбора из реда његових чланова,
18.
доноси општи акт о систематизацији радних места
19.
одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених у Стручној
служби (у даљем тексту: Служба), закључује уговоре о раду и анексе, доноси одлуку о
именовању руководиоца Службе, и закључује колективни уговор,
20.
врши надзор над радом Службе коморе,
21.
образује комисију за полагање адвокатског испита и друга стална и
повремена радна тела,
22.
доноси пословник о свом раду,
23.
обавља и друге послове који законом, овим статутом или општим актом
нису стављене у делокруг неког другог органа.
Члан 24.
Управни одбор ради у седницама којима присуствује више од половине чланова, а
одлучује већином гласова присутних чланова.
Седница Управног одбора одржава се по потреби, а мора се сазвати у року од 10
дана од дана пријема писменог и образложеног предлога, кад то захтева најмање пет
чланова Управног одбора, надзорни одбор, или најмање 50 адвоката.
У хитним случајевима, седнице Управног одбора могу да се одрже телефонским
путем уз тонски запис разговора, или путем електронске поште.
Седница одржана на начин из одредбе претходног става верификује се на следећој
седници управног одбора, која се држи на начин из става 1. овог члана.
3.Председник Коморе
Члан 25.

Председник Коморе:
1.
представља и заступа Комору
2.
одређује из реда чланова Управног одбора лице које га може замењивати,
у случају спречености потпредседника,
3.
сазива седнице Скупштине и Управног одбора, предлаже дневни ред за те
седнице и председава им,
4.
потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор,
5.
потписује решења која у управном поступку доноси Управни одбор
коморе,
6.
доноси решења о брисању из именика адвоката и именика адвокатских
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приправника на њихов лични захтев, или када се брисање врши услед смрти,
7.
доноси закључак о извршењу коначне пресуде дисциплинског суда,
8.
извржава одлуке Скупштине и Управног одбора,
9.
обавештава о свом раду Управни одбор, а о свом раду и раду Управног
одбора Скупштину Коморе,
10.
обавља и друге послове из свог делокруга одређеног законом, овим
статутом и другим општим актима Коморе.,
Председник Коморе за свој рад одговара Скупштини коморе.
4.

Потпредседник

Члан 26.
Председника Коморе, у случају одсутности или спречености замењује
потпредседник Коморе.
Потпредседник Коморе поред послова из става 1. овог члана помаже у раду
председнику Коморе и врши и друге послове које му председник повери.
Потпредседник је овлашћен да између две седнице Управног одбора предузима
све потребне и неодложне радње у циљу заштите адвоката у појединачним ситуацијама
када је поступцима државних органа и других субјеката угрожена самосталност,
независност и лично достојанство адвоката, као и у ситуацијама када су адвокати
онемогућени да се стручно, савесно и етички баве адвокатуром.
Потпредседник је дужан да предузме радње према трећем лицу, којим ће
заштитити правни поредак, у случају када је комори поднето обавештење од стране
адвоката да се у радњама трећег лица угрожава уставни положај адвоката и да се у
радњама трећег лица уочава обележје кривичног дела надриписарство или сличне
законом кажњиве радње.
О радњама које је било неопходно предузети у сваком конкретном случају
потпредседник је дужан да поднесе извештај Управном одбору на првој наредној
седници, ради одлуке о евентуланом предузимању и додатних мера.
Секр е т а р
Члан 27.
Секретар коморе помаже председнику Коморе у извршавању послова из његовог
делокруга и стара се о уредној и благовременој припреми седница и спровођењу одлука
Управног одбора.
Члан 28.
Начин рада Управног одбора, председника, потпредседника Коморе и секретара
Коморе ближе се уређују Пословником о раду Управног одбора.
Члан 29.
Представници Коморе у скупштини и управном одбору АКС:
1. старају се о остваривању циљева Коморе у АКС,
2. разматрају опште стање у адвокатури и доносе закључке о потребним мерама
које треба да се предузму, сагласно интересима Коморе, утврђеним актима скупштине и
управног одбора,
3. одлучују о статусним питањима везаним за Комору, по претходно
прибављеном, обавезујућем ставу скупштине и управног одбора Коморе,
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4. залажу се за доношење одлука којима се налаже отклањање неправилности
уочених у раду органа АКС,
5. обавештавају управни одбор Коморе о свом раду у органима АКС, најмање
једанпут месечно и
6. подносе скупштини Коморе извештаје о свом раду у органима АКС, најмање
једанпут годишње.
5. Надзорни одбор
Члан 30.
Контролу располагања средствима Коморе врши Надзорни одбор.
Надзорни одбор не може имати више од једног члана из ортачких друштава.
Члан 31.
Надзорни одбор има 5 чланова, које бирају непосредним и тајним гласањем
адвокати на изборној седници Скупштине.
Члан 32.
Надзорни одбор је самосталан и независан орган Коморе.
Начин рада Надзорног одбора уређује се пословником, који доноси Надзорни
одбор.
Део четврти
ИЗБОРИ И ОПОЗИВ ОРГАНА
Члан 33.
Избори органа Коморе врше се на изборној седници Скупштине Коморе.
Одлуку о сазивању и дану одржавања изборне седнице скупштине доноси
Управни одбор најкасније 45 дана пре њеног одржавања.
Приликом доношења одлуке о сазивању изборне седнице Скупштине Управни
одбор образује Изборну комисију од пет чланова, од којих једног председника и четири
члана, као и њихове заменике.
Председник Изборне комисије, чланови Изборне комисије и заменици
председника односно чланова Изборне комисије не могу предлагати кандидате у
изборном поступку нити бити кандидовани за било коју функцију за коју се гласа на
изборној седници Скупштине.
О изборној седници Скупштине обавештавају се сви адвокати чланови Коморе,
општим позивом преко веб сајта Коморе, преко огласне табле Коморе, огласних табли
Коморе у судовима и средствима јавног информисања, као и земаљском и
електронском поштом,
У обавештењу из претходног става позваће се адвокати да најкасније 15 дана пре
одржавања изборне седнице Скупштине писмено поднесу Изборној комисији, предлоге
кандидата за носиоце функција и чланове органа Коморе, као и за делегате и чланове
органа АКС.
У обавештењу ће се назначити који се органи Коморе бирају и колико је чланова
органа предвиђено за сваку листу.
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Члан 34.
Право да бира и да буде биран има сваки адвокат уписан у именик адвоката.
Права из одредбе става 1. овог члана нема адвокат који има заснован радни однос
у адвокатском ортачком друштву, a није његов члан.
Права из одредбе става 1. овог члана утврђују се у јединственом бирачком списку
адвоката.
Јединствени бирачки списак адвоката утврђује Изборна комисија, на основу
података из службене евиденције Коморе и других прикупљених података.
Адвокатска ортачка друштва дужна су да на захтев Изборне комисије одмах
доставе списак адвоката који имају заснован радни однос у адвокатском ортачком
друштву, а нису његови чланови.
Члан 35.
Јединствени бирачки списак објављује се на сајту и огласној табли Коморе,
најкасније петнаест дана пре одржавања избора.
Адвокат који се не налази на јединственом бирачком списку има право приговора,
у року од три радна дана од дана објављивања.
Приговор из одредбе претходног става подноси се изборној Скупштини.
Уколико је приговор усвојен изборна Скупштина наложиће Изборној комисији да
адвоката одмах упише у јединствени бирачки списак.
б) Кандидовање
Члан 36.
Право предлагања кандидата има сваки адвокат из јединственог бирачког списка.
Предлози кандидата подносе се у писменој форми непосредно Комори или
поштом препоручено најкасније 15 дана пре одржавања избора.
Писмени предлог кандидата мора садржати потпис и печат предлагача, имена и
презимена кандидата и њихове потписе и печате којима потврђују прихватање
кандидатуре.
Члан 37.
Изборна комисија утврђује листу кандидата која мора имати већи број кандидата
од броја чланова органа за који се врши избор.
Исти кандидат не може бити истовремено увршћен у две листе кандидата за члана
органа Коморе.
Уколико је приговор адвоката из одредбе члана 35. усвојен, а исти је предложен
као кандидат, изборна Скупштина наложиће Изборној комисији да адвоката одмах
упише у листу кандидата, као и на гласачки листић.
Изборна комисија ће листу кандидата утврдити најкасније 7 дана пре одржавања
изборне седнице Скупштине.
Уколико нађе да неко од кандидата не испуњава услове за стављање на листу
кандидата, Изборна комисија ће писмено обавестити предлагача и кандидата који могу
у року од 3 дана да уложе приговор Скупштини.
Уколико је исти адвокат кандидован на више изборних листа за члана неког од
органа Коморе, Изборна комисија ће га позвати да се определи на којој ће листи
остати.
Ако кандидат не поступи по захтеву Изборне комисије из претходног става
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Изборна комисија ће га одредити на листу за коју је Комори стигла прва кандидатура.
Јединствени бирачки списак и листа кандидата се доставља на потврду
Скупштини на изборној седници.
У случају да нека листа не садржи довољан број кандидата допунско кандидовање
извршиће се на изборној седници Скупштине.
Скупштина ће одлучити о уложеним приговорима против одлука Изборне
комисије.
Скупштина на изборној седници потврђује јединствени бирачки списак и листе
кандидата које јој подноси Изборна комисија и на којима мора бити већи број
кандидата од броја носилаца функција и чланова органа који се бирају.
Члан 38.
Сваки кандидат може присуствовати гласању, пребројавању гласова и седницама
Изборне комисије или имати свог представника на изборном месту, приликом
пребројавања гласова и на седницама Изборне комисије.
Више кандидата могу одредити заједничке представнике који имају право да
присуствују гласању на изборном месту, пребројавању гласова и седницама Изборне
комисије.
Кандидати имају право да одреде своје представнике на изборном месту, за
пребројавање гласова и у Изборној комисији најкасније 7 дана пре дана одржавања
избора, о чему у писаној форми обавештавају Изборну комисију.
Представници кандидата немају право бројања гласова, нити одлучивања у
Гласачком одбору и Изборној комисији.
Представници кандидата морају бити адвокати.
Члан 39.
Кандидат за члана органа Коморе и кандидат за делегата Скупштине АКС могу
бити само адвокати који нису дисциплински кажњавани, нити су чланови органа
политичке странке.
За председника Коморе, потпредседника, Дисциплинског тужиоца и председника
Дисциплинског суда може се кандидовати само адвокат који има најмање 15 година
стажа у адвокатури.
За чланове Управног и Надзорног одбора, заменике Дисциплинског тужиоца,
заменика председника и судије Дисциплинског суда може се кандидовати само адвокат
који има најмање 7 година стажа у адвокатури.
Члан 40.
Кандидати за председника Коморе дужни су да, представе Скупштини програм
рада Коморе за наредни период.
Скупштина одлучује о:
-приговорима на одлуке изборне комисије,
-утврђује коначни бирачки списак,
-утврђује коначне листе кандидата и
-бира верификациону комисију.
в) Избори
Члан 41.
Избор чланова органа и носилаца функција Коморе врши се непосредно, тајним
гласањем, гласачким листићима.
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Гласати се може само лично.
Изборна комисија руководи изборним поступком.
Сваки кандидат има право да као посматрач присуствује гласању и пребројавању
гласова. Више кандидата могу имеђу себе одредити једног заједничког посматрача који
ће у име свих њих присуствовати гласању и пребројавању гласова.
Изборна комисија је одговорна за ред на изборном месту и чување изборног
материјала. Изборна комисија је дужна да сваком бирачу обезбеди тајност гласања, а
сваком кандидату могућност да прати спровоћење избора.
Приликом дистрибуције гласачких листића врши се идентификација адвоката који
преузима гласачке листиће на основу увида у адвокатску легитимацију, као и
евиденција адвоката који преузима гласачке листиће тако што потписује бирачки
списак.
Члан 42.
Гласање се врши гласачким листићима заокруживањем редног броја испред имена
кандидата за кога се гласа.
Гласање се може вршити само за кандидата који је на листи. Неважећим се сматра
листић који је попуњен тако да се не може са сигурношћу утврдити за кога се гласало,
као и онај на коме је дописано име кандидата који није на листи.
Гласа се највише за онај број чланова органа и носилаца функција који се бира.
Пре отпочињања гласања у провидне кутије за гласање се убацују контролни
листићи. Одмах по закључењу гласања приступа се отварању гласачких кутија
искључиво од стране изборне комисије. Након констатовања да у кутијама за гласање
постоје контролни листићи приступа се пребројавању гласачких листића. Када се
утврди број гласачких листића у кутији приступа се пребројавању гласова.
О пребројавању гласова сачињава се записник о резултатима гласања, који
садржи: датум и трајање пребројавања, имена лица која су вршила пребројавање и која
су присуствовала пребројавању, број искоришћених и неискоришћених гласачких
листића, број важећих и неважећих листића за сваку листу, број гласова који је добио
сваки од кандидата за сваку листу кандидата, и потписе свих чланова изборне комисије,
односно њихових заменика који су вршили пребројавање, као и свих чланова
верификационе комисије. Сваки потписник задржава по један примерак потписаног
записника. Председник изборне комисије дужан је да обезбеди чување бирачког
материјала у седишту коморе.
Члан 43.
По завршеном гласању Изборна комисија одмах утврђује и објављује на веб сајту
коморе резултате гласања.
О спорним питањима Изборна комисија одлучује већином гласова.
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од свих кандидата
са појединог гласачког листића.
Предлагач и кандидат који сматра да је у изборном поступку повређено његово
право може уложити приговор у року од три дана од дана објављивања резултата
гласања на веб сајту коморе.
Приговор се предаје Комори непосредно или поштом препоручено и мора имати
печат и потпис подносиоца.
О поднетим приговорима одлучује Верификациона комисија у року од три дана
од истека рока за приговоре.
Ако има више кандидата са истим бројем гласова и то кандидата са најмањим
бројем гласова између којих треба изабрати члана органа Коморе, поступак гласања се
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понавља за број чланова органа Коморе који није изабран.
Члан 44.
Ако је за чланове Управног одбора изабрано више од једног кандидата, који су
чланови ортачких друштава, изабраним ће се сматрати кандидат са највећим бројем
гласова.
Ако је за чланове Надзорног одбора изабрано више од једног кандидата, који су
чланови ортачких друштава, изабраним ће се сматрати кандидат са највећим бројем
гласова.
Ако је за дисциплинске тужиоце изабрано више од једног кандидата, који су
чланови ортачких друштава, изабраним ће се сматрати кандидат са највећим бројем
гласова.
Ако је за дисциплинске судије изабрано више од једног кандидата, који су
чланови ортачких друштава, изабраним ће се сматрати кандидат са највећим бројем
гласова.
Члан 45.
Председник Коморе, потпредседник Коморе, и чланови Управног одбора,
председник и чланови Надзорног одбора, дисциплински тужилац и његови заменици,
председник дисциплинског суда, његов заменик и судије дисциплинског суда бирају се
на време од четири године.
Иста лица из става 1. овог члана могу се по истеку мандата само још једанпут
узастопно бирати на исте функције.
Члан органа стиче права и дужности, даном потврђивања његовог мандата од
стране Верификационе комисије.
У случају да изабрани кандидат за члана Управног одбора коморе, члана
Надзорног одбора Коморе, заменика Дисциплинског тужиоца Коморе, судије
Дисциплинског суда Коморе или делегата Скупштине АКС из Коморе, не жели да се
прихвати чланства у том органу или му из било ког разлога престане функција члана
тог органа, изабраним ће се сматрати следећи кандидат са највећим бројем гласова
добијеним на редовним изборима за чланове наведених органа.
У случају да не постоје услови за примену одредбе члана 45. став 4, одржаће се
допунски избори.
Члан 46.
Скупштина коморе по поступку утврђеним овим статутом за избор чланова
органа Коморе бира представнике Коморе у Скупштину и Управни одбор АКС.
Осам кандидата са највећим бројем гласова за представнике у Скупштини АКС
изабрани су за чланове Управног одбора АКС.
У случају да изабрани кандидат за члана Управног одбора не жели да се прихвати
чланства у том органу изабраним се сматра следећи кандидат са највећим бројем
гласова.
Скупштина коморе утврђује и кандидате за носиоце функција и чланове других
органа АКС.
Члан 47.
Надзорни одбор прву седницу одржава најкасније у року од 30 дана од дана
избора и бира из реда својих чланова председника и заменика председника одбора.
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Члан 48.
Мандат члану органа или носиоцу функције у Комори престаје и пре истека
времена на који је изабран кад изгуби својство члана Коморе, оставком или опозивом.
Поступак опозива спроводи се по одредбама закона и овог статута.
У случају да се за време трајања мандата смањи број чланова органа Коморе за
једну четвртину, спроводе се допунски избори, за попуну недостајућег броја чланова
односног органа, а мандат новоизабраном члану органа Коморе истиче кад и мандат
другим члановима.
г) Опозив
Члан 49.
Опозив члана органа Коморе може се извршити ако:
1.
не извршава задатке које му повери Скупштина или орган чији је члан,
2.
не испуњава своје обавезе,
3.
одсуствује неоправдано више од три пута са седница у току једне године.
Члан 50.
Опозив члана органа Коморе могу покренути:
-Скупштина,
-Управни одбор,
-Надзорни одбор и
-орган чији се члан опозива.
О предлогу за опозив одлучује Скупштина.
Одлука о прихватању, односно одбијању предлога за опозив доноси се већином
гласова присутних чланова Скупштине.
О разлозима за одбијање предлога обавештава се орган који је питање опозива
члана органа покренуо.
Члан 51.
Поступак за опозив чланова органа и носилаца функција у Комори спроводи се
сходном применом одредаба којима је уређен поступак њиховог избора утврђеним
овим статутом, тајним гласањем.
Члан 52.
За вршење изборних функција у органима Коморе и органима АКС, адвокати не
примају материјалну накнаду, изузев накнаде путних трошкова, под условима
утврђеним општим актом.
Део пети
ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА KOMOРE
Члан 53.
Oргани коморе су дужни да се у вршењу својих права и дужности придржавају
Устава, закона, Статута Коморе, општих аката, колективног уговора и осталих уговора
и споразума које је закључила.
Члан 54.
Органи Коморе и носиоци функција у Комори за свој рад одговарају Скупштини
коморе, као највишем органу у Комори.
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Члан 55.
Кад Управни одбор донесе одлуку која није донета у управном поступку, дужан је
да преиспита ту одлуку кад је на то упозорен од стране председника Коморе и
Надзорног одбора.
Надзорни одбор може упутити упозорење из става 1.овог члана када су у питању
одлуке којим Управни одбор располаже средствима Коморе.
Иницијатива којом се указује на одлуку Управног одбора из става 1. овог члана
може потећи и од адвоката.
У случају да Управни одбор не измени одлуку из става 1. овог члана председник
Коморе може задржати такву одлуку од извршења до коначне одлуке Скупштине, али
најдуже до 30 дана.
Члан 56.
Управни одбор и други органи Коморе у остваривању одговорности према
Скупштини коморе дужни су да најмање једанпут годишње подносе Скупштини
коморе извештај о свом раду.
Извештај се подноси и по појединим питањима у спровођењу одлука Скупштине
на њен захтев или на инициј ативу Управног одбора.
Члан 57.
Скупштина коморе на основу извештаја из члана 54 овог статута, по закљученом
разматрању по правилу, заузима став о раду Управног одбора и о другим питањима
која су била предмет разматрања.
Скупштина својим закључком може да утврди обавезе и да смернице за даљи рад
Управног одбора.
Члан 58.
У остваривању одговорности органа Коморе, Скупштина коморе на предлог
најмање 100 адвоката може, приликом разматрања годишњег извештаја о раду, да
покрене претрес питања која се односе на рад органа Коморе.
Члан 59.
Претрес о раду органа Коморе завршава се:
-давањем оцене рада,
-давањем смерница и утврђивањем обавеза,
-постављањем питања поверења Управном одбору, и другим органима у Комори
или поједином члану тих органа и
-покретањем поступка опозива, уколико се изгласа неповерење.
Члан 60.
Управни и Надзорни одбор могу да поставе питање поверења у њихов рад, ако
нису у стању да обезбеде извршавање одлука, закључака и смерница Скупштине
Коморе.
Питање поверења у своје име поставља председник Коморе и председник
Надзорног одбора.
Питање поверења у име Управног одбора поставља председник Коморе по
претходној одлуци Управног одбора.
Питање поверења у име Надзорног одбора поставља председник Надзорног
одбора по предходној одлуци Надзорног одбора.
О питању поверења изјашњава се Скупштина по одржаном претресу.
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Члан 61.
Чланови органа, носиоци функција у Комори и органи коморе имају право да
поднесу оставку на дужносту писаној форми органу који их је изабрао.
Орган који је изабрас члана оргака, носиоца функције и оргак који је подкео
оставку, својом одлуком констатује да је члану органа, носиоцу функције и органу
престала функција због поднете оставке.
Чланови органа и носиоци функција у Комори су дужни да остану на дужности до
избора нових чланова органа и носиоца функција, али не дуже од 45 дана.
Члан 62.
Право да поднесе оставку и да је образложи има председник Коморе,
потпредседник Коморе и сви чланови органа Коморе.
Оставка се подноси Скупштини коморе која о њој одлучује.
Део шести
УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА
1. Упис у именик адвоката
Члан 63.
Право на бављење адвокатуром стиче се доношењем одлуке о упису у именик
адвоката и полагањем адвокатске заклетве.
Поступак за остваривање права на бављење адвокатуром покреће се писменим
захтевом кандидата за упис у именик адвоката поднетим Адвокатској комори Београда.
Услови за доношење одлуке о упису у именик адвоката, ако Законом о адвокатури
није другачије одређено, су:
1. диплома правног факултета стечена у Републици Србији или диплома правног
факултета стечена у страној држави и призната у складу са прописима који уређују
област високог образовања,
2. положен правосудни и адвокатски испит у Републици Србији,
3. држављанство Републике Србије,
4. општа здравствена и потпуна пословна способност,
5. непостојање радног односа,
6. неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним
поверења за бављење адвокатуром,
7. непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса
статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу,
члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала,
стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану
конкуренције,
8. достојност за бављење адвокатуром,
9. обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност
техничких услова, у складу са актом АКС,
10. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева
за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу АКС, ако је
кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.
Сматра се да није достојан поверења за бављење адвокатуром кандидат из чијег се
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живота и рада, у складу са општеприхваћеним моралним нормама и кодексом, може
закључити да се неће савесно бавити адвокатуром и чувати њен углед.
Испуњеност услова за упис у именик адвоката из става 1. тач. 6) и 8) овог члана
Адвокатска комора Београд цени по слободној оцени.
Члан 64.
Уз захтев за упис кандидат је дужан да достави доказе и податке о испуњавању
услова прописаних Законом о адвокатури и то:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. диплому правног факултета или уверење о дипломирању,
4. уверење о положеном правосудном испиту,
5. уверење о положеном адвокатском испиту,
6. уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак,
7. уверење центра за социјални рад да је кандидат пословно способан,
8. лекарско уверење о општој здравственој способности,
9. копију личне карте,
10. потврду да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути
радни однос,
11. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус
статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу,
члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала,
стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану
конкуренције,
12. потврду претходног послодавца да ли је кандидат дисциплински одговарао, а
ако јесте када и за коју повреду радне обавезе и која је дисциплинска мера изречена,
13. две фотографије.
Комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из члана
6. став 1. Закона о адвокатури и то:
1. неосуђиваност кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним
поверења за бављење адвокатуром,
2. достојност за бављење адвокатуром,
3. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за
упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу АКС, ако је
кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,
4.
мишљење адвокатске коморе у саставу АКС на чијој је територији
кандидат обављао професионалну делатност пре подношења захтева за упис у именик
адвоката.
Правна лица, државни и правосудни органи и организације дужни су да, у складу
са Законом о адвокатури, на захтев адвокатске коморе, дају о кандидату тачне и
потпуне податке, потребне за оцену да ли испуњава услове из члана 6. Закона о
адвокатури.
Члан 65.
Поднети захтеви за упис у именик адвоката евидентирају се на првој седници
Управног одбора коморе и о томе се обавештава чланство преко веб сајта коморе са
позивом да стави своје евентуалне образложене писмене примедбе или предлоге по
поднетим захтевима.
Рок за евиденцију почиње да тече од дана седнице Управног одбора на којој је
захтев евидентиран.
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По истеку рока за евиденцију који не може бити дужи од 30 дана, Управни одбор
одлучује о захтеву кандидата за упис у именик адвоката, изузев у случају постојања
приговора на упис кандидата.
Орган који одлучује о упису може претходно обавити разговор са кандидатом за
упис и тражити разјашњење одређених чињеница, а уколико има примедаба по
његовом захтеву, упознаће кандидата са садржином истих и дати му могућност да се у
року од 8 дана о њима изјасни.
Подносилац захтева за упис у именик адвоката може присуствовати седници
Управног одбора на којој се доноси одлука о његовом захтеву и давати, по одобрењу
председавајућег, потребна усмена објашњења и предлоге.
У поступку већања и гласања о захтеву за упис искључена је јавност.
Члан 66.
Комора може одложити доношење одлуке о захтеву, до правноснажног окончања
кривичног поступка, ако је против кандидата оптужница за кривично дело које би га
чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром, ступила на снагу.
Ако кандидат испуњава услове из члана 6. став 1. Закона о адвокатури, адвокатска
комора доноси одлуку о упису у именик адвоката.
Адвокатска комора одбиће захтев за упис у именик адвоката кандидата који не
испуњава услове прописану у члану 6. став 1. Закона о адвокатури.
О одлуци из става 3. овог члана, Комора је дужна да без одлагања обавести
Адвокатску комору Србиј е и све адвокатске коморе у њеном саставу.
Члан 67.
Управни одбор коморе одлучује о захтеву за упис у Именик адвоката у року који
не може бити дужи од 60 дана од подношења захтева.
Ако Управни одбор коморе не одлучи о захтеву за упис у року од 60 дана,
подносилац захтева може изјавити жалбу Управном одбору АКС.
Управни одбор коморе ће поништити одлуку о упису у Именик адвоката ако се
накнадно утврди да нису постојали прописани услови за упис.
Против решења Управног одбора коморе којим се одбија захтев за упис, или
поништава упис кандидата у именик адвоката Коморе, може се изјавити жалба у року
од 15 дана од дана достављања решења, Управном одбору АКС.
Жалба се подноси Комори два примерка.
О жалби одлучује Управни одбор АКС.
Против коначне одлуке Управног одбора АКС може се покренути управни спор.
Члан 68.
Комора је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у Именик
адвоката, омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под условом да је уплатио
трошкове уписа, а ако се ради о страном држављанину и под условом да је поднео
доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици
Србији.
Адвокатска заклетва полаже се пред председником адвокатске коморе или лицем
које он овласти.
Адвокатска заклетва гласи:
"Заклињем се да ћу дужност адвоката обављати савесно, да ћу се у свом раду
придржавати Устава, закона и других прописа, статута адвокатске коморе и Кодекса
професионалне етике адвоката и да ћу својим поступцима и понашањем чувати углед
адвокатуре."
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Након усмено положене заклетве, кандидат потписује свечану изјаву са текстом
заклетве.
Члан 69.
Кандидат који је пре подношења захтева за упис у именик адвоката био у радном
односу, дужан је да пре полагања заклетве достави доказ о престанку тог радног
односа, доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности и
доказ о уплати прописане уписнине.
Члан 70.
Комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик
адвоката и издаје адвокатску легитимацију.
Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.
Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, јединствени матични
број грађана (ЈМБГ), његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у
именик адвоката, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката
предвиђене општим актом Коморе и АКС.
2.Упис у именик заједничких адвокатских канцеларија
Члан 71.
Два или више адвоката могу уговором, којим уређују међусобне пословне и
имовинске односе, основати заједничку адвокатску канцеларију.
Уговор из става 1. овог члана и захтев за упис у именик заједничких адвокатских
канцеларија уговорне стране дужне су да доставе надлежној адвокатској комори у року
од 15 дана од дана закључења уговора.
Сви адвокати из заједничке адвокатске канцеларије морају имати исто седиште
канцеларије.
Заједничка адвокатске канцеларија мора имати истакнуту таблу са називом:
"заједничка адвокатска канцеларија" и именом заједничке адвокатске канцеларије, у
складу са уговором о оснивању, Статутом АКС и овим Статутом.
Име заједничке адвокатске канцеларије садржи само презиме једног, више или
свих чланова заједничке адвокатске канцеларије.
Комора, доноси решење о упису у именик заједничких адвокатских канцеларија.
Заједничка адвокатска канцеларија нема својство правног лица.
Заједничка адвокатска канцеларија престаје споразумом или ако у њој остане само
један адвокат.
Члан 72.
О захтеву за упис у Именик заједничких адвокатских канцеларија одлучује
решењем у првом степену Управни одбор коморе.
Члан 73.
У случају да потписник уговора о оснивању заједничке адвокатске канцеларије има
седиште канцеларије ван седишта заједничке адвокатске канцеларије, дужан је да уз
захтев за упису у Именик заједничких адвокатских канцеларија поднесе захтев за
пресељење седишта адвокатске канцеларије у седиште заједничке адвокатске
канцеларије.
Члан 74.
Заједничка адвокатска канцеларија има печат са називом: "заједничка адвокатска
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канцеларија", са именом и адресом седишта заједничке адвокатске канцеларије, а у
складу са уговором о оснивању, Статутом АКС и овим Статутом.
Адвокат који је члан заједничке адвокатске канцеларије дужан је да, уз печат из
ст.1. овог члана, користи и свој печат.
Заједничка адвокатска канцеларија има једно седиште.
Члан 75.
Пуномоћје за заступање странака даје се појединим, или свим члановима
заједничке адвокатске канцеларије.
Члан 76.
За време трајања привременог престанка права на бављење адвокатуром
појединих чланова заједничке адвокатске канцеларије, не може се странкама давати на
потпис пуномоћ са њиховим именима.
Члан 77.
Чланови канцеларије су дужни да обавесте Адвокатску комору Београда о
престанку рада и о статусним и персоналним променама у року од 15 дана од дана када
је промена наступила.
3. Упис у именик адвоката страних држављана
Члан 78.
Адвокат - страни држављанин може се уписати у уписник А и уписник Б именика
адвоката, 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 и уколико
постоји реципроцитет о праву уписа српских адвоката у именик адвоката адвокатске
коморе у држави чије држављанство има адвокат-страни државланин.
О упису адвоката - страног држављанина Комора обавештава Адвокатску комору
Србије која обавештава надлежну адвокатску комору у његовој матичној држави.
Члан 79.
Адвокат уписан у уписник А и уписник Б именика адвоката страних држављана
нема право:
1. да бира и буде биран за члана органа и носиоца функција у Адвокатској
комори Београда,
2. да запошљава адвокатске приправнике ради обављања приправничке вежбе, у
складу са законом,
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, нити да буде медијатор.
4. Упис у именик адвоката страних држављана - уписник А
Члан 80.
Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у уписник А
Именика адвоката страних држављана, ограничено је само на давање усмених и
писмених правних савета и мишљења који се односе на примену права његове матичне
државе и међународног права.
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Члан 81.
За упис у уписник А Именика адвоката страних држављана кандидат мора
испуњавати услове из члана 6. и 14. Закона о адвокатури:
1. да је уписан у именик адвоката у матичној држави,
2. да има општу здравствену и потпуну пословну способност,
3. да има знање српског језика,
4. да није у радном односу ван адвокатуре,
5. неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним
поверења за бављење адвокатуром,
6. непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса
статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу,
члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала,
стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану
конкуренције,
7. достојност за бављење адвокатуром,
8. обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност
техничких услова
9. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за
упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу АКС, ако је
кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,
10. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у
Републици Србији.
Члан 82.
Уз захтев за упис у уписник А именика адвоката, адвокат - страни држављанин је
дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова прописаних Законом о
адвокатури и то:
1.
потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има
статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старију од три
месеца,
2. уверење о држављанству државе чији је држављанин, у изворнику и овереном
преводу на српски језик,
3. уверење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној
држави и у Републици Србији,
4. уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави,
5. лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици Србији,
6. доказ о знању српског језика,
7. копију путне исправе и оригинал на увид,
8. изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,
9. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус
статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу,
члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала,
стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану
конкуренције,
10. да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и
испуњеност техничких услова, у складу са актом АКС,
11. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у
Републици Србији,
12. две фотографије.
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Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у
Републици Србији.
Члан 83.
Комора по службеној дужности прибавља доказе о:
1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које кандидата чини недостојним
поверења за бављење адвокатуром,
2. достојности за бављење адвокатуром од адвокатске коморе чији је члан,
3. пословима које адвокат врши поред адвокатске делатности,
4. раду адвоката у ортачком адвокатском друштву и заједничкој адвокатској
канцеларији,
5. протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева
за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора у
саставу АКС, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.
6. Упис у именик адвоката страних држављана - уписник Б
Члан 84.
Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у уписник Б
Именика адвоката страних држављана, изједначено је са пружањем правне помоћи
домаћег адвоката, уз услов да у периоду од три године од дана уписа у уписник Б
Именика адвоката страних држављана, може поступати у Републици Србији само
заједно са домаћим адвокатом.
Члан 85.
За упис у уписник Б Именика адвоката страних држављана кандидат мора
испуњавати услове из члана 6. и 14. Закона о адвокатури:
1.
да је уписан у именик адвоката у матичној држави,
2.
да има општу здравствену и потпуну пословну способност,
3.
да има знање српског језика,
4.
непостојање радног односа ван адвокатуре,
5.
неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним
поверења за бављење адвокатуром,
6.
непостојање друге регистроване самосталне делатности , стечајног
управника, прокуристе ;
7.
достојност за бављење адвокатуром,
8.
обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност
техничких услова
9.
протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању
захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу
Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,
10.
да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у
Републици Србији.
Члан 86.
Уз захтев за упис у уписник Б Именика адвоката страних држављана, адвокат страни држављанин је дужан да достави доказе о испуњености услова за упис и то:
1.
потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има
статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старије од три
месеца,
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2.
уверење о положеном правосудном и адвокатском испиту у Републици
Србији,
3.
уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној
држави,
4.
лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици
Србије,
5.
доказ о знању спског језика,
6.
копију путне исправе и оригинал на увид,
7.
изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,
8.
изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус
статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу,
члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала,
стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану
конкуренције,
9.
да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и
испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,
10.
да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у
Републици Србији,
11.
две фотографије.
Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у
Републици Србији.
Члан 87.
Адвокатска комора Београда по службеној дужности прибавља доказе о
испуњености услова прописаних Законом о адвокатури и овим Статутом и то о:
1.
неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило
недостојним поверења за бављење адвокатуром,
2.
достојност за бављење адвокатуром,
3.
протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању
захтева за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора
у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је
одбијен.
Адвокат – страни држављанин уписан у именик Б именика адвоката, после три
године непрекидног бављења адвокатуром у Републици Србији, стиче право да поднесе
захтев за упис у Именик адвоката који се води за адвокате држављане Републике
Србије, без испитивања услова за упис.
6. Упис у именик адвокатских приправника
Члан 88.
На адвокатске приправнике сходно се примењују одредбе чл. 53. до 62. Закона о
адвокатури.
У случају да статус приправника престаје ван рокова из одредбе члана 61. Закона
о адвокатури, обавеза је адвоката код кога је приправник на вежби да о томе обавести
одмах Комору.
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Део седми
ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
а) Дисциплински органи
Члан 89.
Дисциплински тужилац и Дисциплински суд су дисциплински органи Коморе
који имају права и дужности првостепених дисциплинских органа сагласно одредбама
закона и Статута Коморе.
Дисциплински тужилац и Дисциплински суд су самостални и независни органи
Коморе који своје одлуке доносе на основу Устава, закона, овог Статута, Статута АКС
и Кодекса професионалне етике адвоката.
Председник дисциплинског суда, судије Дисциплинског суда, Дисциплински
тужилац и заменици Дисциплинског тужиоца бирају се на период од 4 године.
Дисциплински органи о свом раду подносе извештаје Скупштини коморе
најмање једанпут годишње.
Дисциплински тужилац
Члан 90.
Дисциплински тужилац одлучује о покретању дисциплинског поступка, заступа
оптужницу пред првостепеним Дисциплинским судом и улаже правне лекове против
његових одлука.
Дисциплински тужилац има 10 заменика који у поступку, када га замењују, имају
иста права и дужности.
Дисциплински тужилац и његови занменици у свом саставу не могу да имају
више од од једног члана из ортачких друштава.
Дисциплинскисуд
Члан 91.
Дисциплински суд је самосталан и независан орган Коморе који одлучује по
оптужницама Дисциплинског тужиоца.
Радом Дисциплинског суда руководи председник суда, а у његовој одсутности
заменик председника који има иста права и дужности, док га замењује.
Председника Дисциплинског суда, заменика председника и 22 судија бира и
опозива Скупштина Коморе.
Дисциплински суд у свом саставу не може да има више од једног члана из
ортачких друштава.
Члан 92.
Дисциплински суд суди у већу састављеном од три судије.
б) Дисциплински поступак
Члан 93.
Дисциплински поступак покреће Дисциплински тужилац.
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Пријављени адвокат може поднети образложени захтев за изузеће поступајућег
заменика тужиоца, дисциплинском тужиоцу Коморе. О изузећу дисциплинског
тужиоца Коморе одлучује дисциплински тужилац АКС. Против одлука о захтеву за
изузеће није дозвољена посебна жалба.
Дисциплински органи Адвокатске коморе Београда поступају према правилима
дисциплинског поступка која су прописана Статутом Адвокатске коморе Србије и овим
Статутом, а своје одлуке доносе на основу Устава, закона, Статута Адвокатске коморе
Србије, овог Статута, Кодекса професионалне етике адвоката и других позитивних
општих аката и прописа.
Дисциплински органи су дужни да поступају хитно, а нарочито у случајевима
вођења дисциплинског поступка у којима је донето решење о привременој забрани
бављења адвокатуром.
Члан 94.
Дисциплински тужилац покреће поступак по пријави физичког или правног лица,
органа Коморе или по сопственој иницијативи.
Члан 95.
Ако оцени да из пријаве произлазе основи сумње о повреди дужности адвоката,
Дисциплински тужилац доставља пријављеном адвокату пријаву са прилозима
поднетим уз пријаву и позива га да се у року од осам дана изјасни о наводима пријаве.
Члан 96.
Дисциплински тужилац може тражити додатна објашњења и доказе од
подносиоца пријаве и других државних органа, физичких и правних лица.
Члан 97.
По приспећу изјашњења, или уколико се пријављени адвокат не изјасни о
наводима из дисциплинске пријаве у остављеном року, Дисциплински тужилац ће на
основу расположивих доказа подићи оптужницу или приј аву одбацити.
Члан 98.
Ако Дисциплински тужилац против пријављеног адвоката подигне оптужницу,
исту доставља са доказима Дисциплинском суду на даљи поступак.
Против подигнуте оптужнице није дозвољен приговор.
Ако Дисциплински тужилац одбаци пријаву, подносилац пријаве не може
преузети гоњење пред Дисциплинским судом, али може у року од осам дана од пријема
обавештења о одбачају пријаве уложити приговор дисциплинском тужиоцу АКС.
По пријему оптужнице председник Дисциплинског суда одређује веће које ће
одлучивати по поднетој оптужници.

суду.

Члан 99.
Дисциплински поступак је покренут достављањем оптужнице дисциплинском

Веће Дисциплинског суда уз позив за дисциплински претрес оптуженом адвокату
доставља оптужницу
Достављање оптуженом обавља се на адресу седишта адвокатске канцеларије.
У случају немогућности овакве доставе достава ће се поновити још једном, а ако и
поновљена достава не успе, следећа ће се извршити преко огласне табле Адвокатске
коморе.
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Протеком осмог дана од истицања на огласној табли достава се сматра уредном.
Уколико оптужени адвокат ангажује браниоца достављање ће се вршити само
браниоцу, у складу са овим статутом.
Уколико оптужени адвокат ангажује више бранилаца позиви се достављају једном
од бранилаца који је ангажован у дисциплинском поступку
Рокови за жалбу рачунају се од дана достављања оптуженом, а ако има браниоца
од дана достављања браниоцу.
Члан 100.
Дисциплински претрес се може одржати у одсутности уредно позваног оптуженог
адвоката и његовог браниоца који свој изостанак нису оправдали.
Члан 101.
Дисциплински претрес одржава се у седишту Коморе.
Члан 102.
О предлогу за спајање или раздвајање поступка одлучује председник
Дисциплинског суда.
Члан 103.
У току трајања дисциплинског поступка може се поднети образложени захтев за
изузеће председника већа и чланова већа.
О захтеву за изузеће председника и чланова већа првостепеног Дисциплинског
суда одлучује председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе.
О захтеву за изузеће председника Дисциплинског суда одлучује председник
Дисциплинског суда АКС.
Против одлука о захтеву за изузеће није дозвољена посебна жалба.
Члан 104.
Ако у случају одлагања главног претреса дође до промене састава већа, изведени
докази се неће поновити, осим ако веће другачије не одлучи.
Члан 105.
Председник већа одржава ред током главног претреса и овлашћен је да удаљи са
главног претреса лице које нарушава ред.
Члан 106.
Након спроведеног дисциплинског претреса, веће Дисциплинског суда доноси
пресуду, којом се оптужени адвокат:
1. оглашава кривим;
2. ослобађа од оптужбе, ако се утврди да повреда које је предмет оптужбе не
представља лакшу, односно тежу повреду дужности адвоката и угледа адвокатуре, или
ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорност, или ако нема доказа
да је оптужени адвокат повреду извршио;
3. којом се оптужба одбија ако дисциплински тужилац одустане од оптужнице
или ако се утврди да је наступила застарелост дисциплинског гоњења.
Члан 107.
У одлуци којом се окривљени адвокат оглашава кривим, веће Дисциплинског суда
наводи:
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1. повреду за коју се оглашава кривим и чињенице и околности које чине лакшу
или тежу повреду дужности адвоката и угледа адвокатуре
2. дисциплинску меру која је оптуженом адвокату изречена;
3. одлуку о трошковима поступка.
Приликом одмеравања и изрицања дисциплинске мере Дисциплински суд узима у
обзир степен утврђене одговорности, тежину последица повреде дужности адвоката и
угледа адвокатуре, субјективне и објективне околности под којима је повреда
извршена, насталу штету, побуде, ранију кажњаваност за дисциплинске преступе и
материјалне прилике учиниоца.
Члан 108.
У дисциплинском поступку не може се одлучивати о захтеву за накнаду штете
настале извршењем дисциплинске повреде.
Члан 109
Писмени отправак пресуде доставља се оптуженом адвокату, његовом браниоцу и
дисциплинском тужиоцу у року од тридесет дана од дана закључења дисциплинског
претреса.
Члан 110.
Против одлуке Дисциплинског суда жалбу могу изјавити Дисциплинском суду
АКС, као другостепеном суду, оптужени, његов бранилац и дисциплински тужилац у
року од петнаест дана од дана достављања одлуке.
Члан 111.
У дисциплинском поступку сходно се примењују одредбе Законика о кривичном
поступку, као правна правила, ако овим статутом није другачије одређено.
в) Извршење дисциплинских одлука
Члан 112.
По правноснажности одлуке којом је изречена опомена, новчана казна или мера
брисања из Именика адвоката или Именика адвокатских приправника, председник
Дисциплинског суда доставља одлуку председнику Коморе ради спровођења извршења.
Део осми
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 113.
Рад Коморе и њених органа је јаван.
Јавност рада Коморе обезбеђује се:
-редовним обавештавањем адвоката о свим питањима која се разматрају на
седницама органа Коморе преко веб сајта Коморе и писаним путем,
-стварањем услова да средства јавног информисања могу пратити рад Коморе,
-слањем информација о значајним догађајима и појавама у адвокатури,
-подношењем годишњих извештаја о раду органа Коморе,
-организовањем и спровођењем јавних расправа о нацртима општих аката,
-објављивањем општих аката Коморе у "Службеном листу града Београда" и
часопису АКС и
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-на други начин који одреди Скупштина коморе.
Сви органи Коморе дужни су да све одлуке општег карактера које донесу објаве
на веб сајту Коморе у року од 7 дана од дана доношења.
Скупштина и Надзорни одбор најмање два пута, а Управни одбор и Председник
Коморе најмање четири пута годишње објављјују на веб сајту Коморе периодичне
информаторе о свом раду и активностима.
На веб сајту Коморе морају бити објављени и доступни сви важећи општи акти
Коморе. Када оппшти акт престане да важи, архивира се на посебној страници веб сајта
и остаје јавно доступан уз јасну назнаку да му је престала важност.
Члан 114.
Обавештење јавности о одржавању седница органа Коморе врши се преко веб
сајта Коморе, истицањем на огласној табли Коморе, огласним таблама судова или
објављивањем на други начин (оглас у штампи, истицањем плаката и др.).
Члан 115.
Послови који представљају тајну или су од других органа и организација означени
као тајни, не могу се саопштавати на начин одређен за остале послове.
Општим актом Скупштине одређује се који послови представљају тајну, поступак
утврђивања тајности података у појединачним докуменатима, начин њиховог чувања и
саопштавања.
Члан 116.
Адвокатска комора Београд има библиотеку у којој прикупља и чува стручну
литературу.
Начин пословања библиотеке уређује се општим актом који доноси Управни
одбор Адвокатске Коморе Београда.
Део девети
ОПШТИ АКТИ
Члан 117.
Општим актом уређују се у складу са законом овим статутом права и обавезе
Коморе и њених чланова и друга питања која се самостално уређују
Општи акти Коморе су: статут, правилници, колективни уговор, одлуке општег
карактера, пословници и програми.
Скупштина доноси:
1.
Статут,
2.
Пословник о раду Скупштине,
3.
Правилник о начину располагања средставима коморе
4.
Правилник о признањима
5.
Правилник о начину гласања
6.
друга општа акта за којима се укаже потреба .
Управни одбор доноси:
1.
Пословник о раду Управног одбора,
2.
Правилник о организацији и систематизацији послова,
3.
Правилник о вођењу именика адвоката и адвокатских приправника,
4.
Правилник о начину коришћења печата и штамбиља
5.
Правилник о потпорном фонду,
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Правилник о адвокатском испиту,
Правилник о заштити на раду и заштити од пожара
Правилник о изгледу адвокатске легитимације и
друга општа акта за којима се укаже потреба .

Члан 118.
Иницијативу за доношење или измену Статута или другог општег акта може
поднети сваки адвокат.
Закључак о покретању поступка за доношење или измену Статута или другог
општег акта или о одбијању иницијативе доноси Управни одбор.
Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе о разлозима одбијања у року
од 30 дана од дана доношења закључка.
Уколико иницијативу за доношење или измену Статута или другог општег акта
поднесе најмање 300 адвоката, Управни одбор је дужан да донесе закључак о
покретању поступка за доношење или измену Статута.
Члан 119.
Нацрт статута или другог општег акта доставља се члановима Коморе ради
разматрања и давања мишљења, примедаба и предлога.
Јавна расправа о нацрту траје најкраће 15, а најдуже 60 дана.
Члан 120.
Управни одбор утврђује предлог статута или другог општег акта и исте објављује
на веб сајту Коморе и огласној табли у Комори.
Управни одбор је дужан да приликом утврђивања предлога из става 1. овог члана
размотри мишљења, примедбе и предлоге из јавне расправе.
Скупштина приликом претреса предлога општег акта поступа са предлозима
достављеним после утврђивања предлога у процедури одређеној за амандмане.
Члан 121.
Статут Коморе објављује се у "Службеном листу града Београда", на веб сајту
Коморе и огласној табли у Комори, а други општи акти на веб сајту Коморе, у часопису
АКС или истицањем на огласној табли у Комори.
Општи акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Измене и допуне општег акта врше се на начин одређен за његово доношење.
Део десети
САРАДЊА КОМОРЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ОРГАНИМА И
АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА
Члан 122.
Сарадња коморе са другим правним субјектима остварује се ради унапређења
њеног деловања и остваривања њене улоге у заштити уставности и законитости:
1. закључивањем уговора о обуци приправника тих субјеката у адвокатури и
адвокатских приправника у њима,
2. укључивањем адвоката у рад органа тих субјеката, а нарочито стручних
удружења и њихових асоцијација у којима својом активношћу могу да допринесу
развоју правног система.
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Члан 123.
Комора сарађује са судовима, разменом информација, организовањем састанака и
другим активностима, ради разматрања и уређења питања од посебног интереса за
адвокатуру и зај едничког интереса за остваривање уставности и законитости, заштиту
и отклањање свих негативних појава у поступку примене закона и других прописа у
судским поступцима.
Комора сарађује и са јавним тужилаштвима, правобранилаштвима и управним
органима и организацијама у складу са својим општим актима, програмом рада и
текућим потребама.
Члан 124.
Комора сарађује са другим адвокатским коморама и њиховим асоцијацијама у
земљи и иностранству.
Комора према Адвокатској комори Србије има права и дужности утврђене
законом, овим статутом и Статутом АКС, када она поступа као другостепени орган.
Извештаје и податке о свом раду и положају адвокатуре и другим значајним
питањима, Комора доставља на сопствену иницијативу, или на захтев АКС, у складу са
њеним законским овлашћењима.
Део једанаести
ОБЛИЦИ АКТИВНОСТИ АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
Члан 125.
У остваривању права и дужности Коморе поред рада и одлучивања у органима
Коморе адвокати и адвокатски приправници могу организовати секције и друге облике
активности ради: стручног усавршавања, посебне заинтересованости за одређену
област права, разматрањем одређених тема и давањем иницијатива надлежним
органима Коморе, остваривањем стручне сарадње са органима правосуђа и управе.
Члан 126.
Адвокати и адвокатски приправници образују секције самоиницијативно и
пријављују почетак рада Управном одбору.
Управни одбор прати рад секције и стара се о стварању услова за њихов рад.
Начин рада секције и поступање са њиховим иницијативама ближе се уређује
пословником о раду Управног одбора.
Члан 127.
Адвокатски приправници могу основати своју секцију ради разматрања питања од
значаја за њихов статус и стручно усавршавање.
Иницијативе секције адвокатских приправника разматра Управни одбор.
Члан 128.
Стручно усавршавање и размена искустава врши се кроз посебан вид активности
радом Адвокатске трибине и на други начин
О раду Адвокатске трибине стара се Управни одбор, доношењем одлука о
њиховом одржавању.
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Део дванаести
СРЕДСТВА КОМОРЕ

Члан 129.
Средства за рад Коморе обезбеђују се према стварним потребама, а сваке године
утврђују се планом прихода и расхода о чијем извршењу се стара Управни одбор.
Комора стиче средства од:
- чланарине коју су дужни да плаћају сви адвокати и адвокатски приправници док
су уписани у именик адвоката односно адвокатских приправника
- трошкове уписнине у Именик адвоката чију висину својом одлуком утврђује
Управни одбор АК Србије у складу са чланом 65. Закона о адвокатури.
- накнаде за стечена добра АК Београда
- наплаћене новчане казне у дисциплинском поступку
- приходима од донације.
- други извори у складу са законом.
Накндада за стечена добра АК Београда представља: накнада за коришћење
пословног простора, библиотеке, веб сајта, претплате на стручне часописе, као и на
друге облике својине или права која су својим радом, чланарином или самодоприносом
стекли чланови АК Београда у претходном периоду.
Висину накнаде за услуге адвокатске коморе из претходног става утврђује
Управни одбор АК Београда. Накнада за сетчена добра Адвокатске коморе Београда
наплаћује приликом уписа у Именик адвоката једнократно и не представља трошкове
уписа у именик адвоката.
Члан 130.
Средствима Коморе располажу одређени органи Коморе у складу са законом и
овим статутом Комора сагласно њеним општим актима обезбеђује средства за рад
АКС са осталим адвокатским коморама удруженим у Адвокатску комору Србије .
Средства Коморе се употребљавају за:
-редовне активности Коморе,
-прибављање имовине и имовинских права;
-чланарину међународним организацијама и АКС;
-зараде запослених у стручној служби;
-помоћ адвокатима у складу са првилима о потпорном фонду и у друге сврхе у
складу са законом и Статутом.
Члан 131.
Материјално-финансијско пословање Коморе води се на начин утврђен законом, а
новчана средства воде се на рачуну код пословне банке.
О стању средстава састављају се, у складу са законом, периодични обрачун и
завршни рачун за сваку календарску годину.
Члан 132.
Управни одбор одређује лица која су, поред председника Коморе, овлашћена за
потписивање финансиј ских докумената.
Председник Коморе може самостално располагати финансијским средствима, без
посебне одлуке Управног одбора, до укупне висине од 3.000,00 евра, у динарској
противвредности, током једног календарског месеца.
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Део тринаести
АДВОКАТСКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

Члан 133.
Служба Коморе издаће потврде и уверења адвокатима који су измирили доспелу
чланарину и премију обавезног осигурања од професионалне одговорности као и
адвокатским приправницима чији су принципали извршили ову обавезу.
Важност адвокатске легитимације продужиће се за текућу годину односно
заменити адвокату који је исплатио доспелу чланарину и премију обавезног осигурања
од професионалне одговорности до дана подношења легитимације на оверу односно до
дана подношења захтева за замену.
Адвокатска легитимација неће се оверити нити заменити адвокату који се налази
на привременом одсуству или коме је изречена мера привремене забране бављења
адвокатуром.
Легитимација адвокатског приправника неће се оверити нити заменити
адвокатском приправнику који је на вежби код адвоката који се налази на привременом
одсуству или му је изречена мера привремене забране бављења адвокатуром.
Решење о привременом одсуству уручиће се адвокату пошто Комори преда
адвокатску легитимацију и легитимацију адвокатског приправника који је код њега на
вежби.
Адвокатска легитимација ће се вратити адвокату по истеку привременог одсуства.
Део четрнаести
СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
Члан 134.
Стручно-административне и помоћне послове за потребе Коморе обавља Служба
Коморе.
Члан 135.
Међусобна права, обавезе и одговорности радника Службе и Коморе уређују
појединачним уговором о раду, сагласно закону, општим актима и колективном
уговору.
Члан 136.
Правилник о организацији и систематизацији послова Службе доноси Управни
одбор коморе.
Члан 137.
Радом Службе руководи руководилац Службе, који за свој рад одговоара
председнику Коморе.
Оглас за избор кандидата за упражњено радно место руководиоца Службе
расписује Управни одбор.
Руководилац Службе поред општих услова мора испуњавати и посебне услове:
правни факултет, положен правосудни испит, 5 године радног искуства и знање једног
светског језика.
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