
   АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Дечанска 13, 11000 Београд, Србија 

Телефон: +381 11 32-39-072       Fax: +381 11 32-32-203 
                          e-mail: komora@sbb.rs        a.k.srbije@gmail.com 
     

Број: 606-15/2013 
Датум: 30.06.2013. 

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на седници одржаној 22.06. и 30.06.2013., на 
основу члана 66. и 86. Закона о адвокатури («Службени гласник РС» 31/2011, 24/2012 – ОУС), 
члана 9., 33. и 281. Статута Адвокатске коморе Србије («Службени гласник РС» 85/2011, 78/2012, ) 
једногласно је донео  

О Д Л У К У 
I 

 Прихвата се иницијатива Програмског савета и председника Програмског савета др 
Слободана Бељанског, адвоката у Новом Саду и мењају се одредбе Правилника о Адвокатској 
академији Адвокатске коморе Србије број 754/2012 од 23.04.2012. који је ступио на снагу 
31.04.2012. са изменама и допунама које су ступиле на снагу 18.02.2013. како следи: 

 - члан 6. став 1. тачка 4. речи: «полагање специјалистичког испита» замењују речима: 
«признавање специјалности адвоката у складу са Програмом Академије»; 

 - члан 6. став 1. тачка 9.  речи «именује и разрешава менторе и предаваче» замењују речима; 
«даје мишљење о именовању и разрешењу ментора и предавача»; 

 - у члану 8. иза става 5. додаје се нови став 6 који гласи: «Чланови првог сазива Програмског 
савета именовањем у Програмски савет стичу својство ментора и предавача.» 

 - у члану 10. став 4. мења се и гласи: «Менторе и предаваче именује и разрешава Управни 
одбор по претходно прибављеном мишљењу Програмског савета који кандидатима упућује 
непосредни или јавни позив.» 

 - у члану 13. став 2. иза речи «обуке» ставља се зарез и додају речи: «адвокатског испита». 

 - у члану 13. иза става 2. додаје се став 3. који гласи: «Трошкове адвокатског испита и 
признавања специјалности сносе кандидати.» 

 У преосталом делу Правилник о Адвокатској академији Адвокатске коморе Србије остаје 
неизмењен. 

II 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Адвокатске коморе 
Србије. 

 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
                                                                                                         Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
 
 Одлука је објављена на огласној табли Адвокатске коморе Србије 11.02.2013. и ступила је 
на снагу 18.06.2013. 
 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
                                                                                                          Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
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