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 На основу чл. 66. тач. 1. и 5. и чл. 86. Закона о адвокатури, и чл. 33, 281, 282 и 
303. тач. 5. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 
78/2012, .../2013), Управни одбор Адвокатске коморе Србије, на основу предлога 
Програмског савета Адвокатске академије, на седници одржаној 22.06.2013. и 
30.06.2013. године, доноси 
 

ПРОГРАМ АДВОКАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
I 

ОПШТИ ДЕО 

Предмет Програма 

Члан 1. 
 Овим Програмом утврђују се предмет, садржај и начин остваривања рада рада 
Адвокатске академије (у даљем тексту: Академија). 

 Програм се односи на адвокате уписане у именик адвокатске коморе у саставу 
Адвокатске коморе Србије, на њихове приправнике, на дипломиране правнике и на 
лица запослена у  адвокатским канцеларијама. 
  

Предмет рада Академије 

Члан 2. 
 Предмет рада Академије су:  
 а) општа и специјализована стручна обука; 
 б) признавање специјалности; 
 ц) провера знања. 
 Општа стручна обука односи се на  сталну стручну обуку адвоката из 
разнородних области права, стручну обуку адвокатских приправника и дипломираних 
правника и обуку лица запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским 
ортачким друштвима. 
 Специјализована стручна обука односи се на стручну обуку предавача и 
ментора и на усмерену и проширену  стручну обуку адвоката из једне од области 
права која спада у садржај стручне обуке, у складу са овим Програмом.  
 Признавање специјалности адвоката је признавање посебних знања из одређене 
области права. 
 Провера  знања састоји се од адвокатског испита. 
 

Начин остваривања рада Академије 
 

Члан 3. 
 Академија остварује предмет и садржај свог рада у облику предавања, 
семинара, округог стола, курса, радионице, панел дискусије, вежбе, инструкције, 
презентације и провере знања. 
 Облици рада из става 1. овог члана спроводе се непосредно и усмено, или 
посредно на писани начин и  учењем на даљину посредством средстава електронске 
комуникације. 
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 За сваку област из члана 4. став 1. овог Програма Академија може основати 
катедру. 
 

II 
ПОСЕБНИ ДЕО 

 
1. СТРУЧНА ОБУКА 

Садржај стручне обуке 
 

Члан 4. 
 Стручна обука представља преношење, стицање и усавршавање знања и 
вештина у области грађанског, кривичног, јавног и међународног права, права и етике 
адвоката, практична знања и вештине у адвокатури и организације рада у адвокатури. 
 Област грађанског права обухвата: грађанско процесно право, својинска права 
(стварна права, права интелектуалне својине), облигационо право, породично право, 
наследно право, привредно право и радно право. 
 Област кривичног права обухвата: кривично материјално право, кривично 
процесно право, криминологију и криминалистику. 
 Област јавног права обухвата: уставно право, управно право, прекршајно 
право, финансијско-пореско право и права из социјалног осигурања. 
 Област међународног права обухвата: међународно јавно право, међународно 
приватно право, и право, поступак и праксу Европског суда за људска права. 
 Област права и етике адвоката обухвата међународне и домаће прописе и 
правила о адвокатури. 
 Област практичних знања и вештина обухвата обуку и стицање звања 
медијатора и учешће адвоката за учествовање у поступку медијације, обука за звања 
брокера, кретативне радионице, практична примена прописа, писање поднесака и сл. 
 Област организације рада у адвокатури обухвата  форме рада у адвокатској 
канцеларији и адвокатском ортачком друштву. 
 

Стручна обука предавача и ментора 
 

Члан 5. 
 Стручна обука предвача и ментора састоји се од припреме за примену  
усаглашеног метода преношења посебних знања и вештина из области које чине 
предмет и садржај рада Академије. 
 Обука из става 1. овог члана спроводи се у облику предавања, курсева и 
инструкција.  
  

Општа и специјализована стручна обука адвоката 

Члан 6. 
 Општа стручна обука адвоката састоји се од организованог преношења, 
стицања и усавршавања знања о  прописима, правној пракси, правној литератури и  
правничким вештинама  у  свим областима које  чине садржај стручне обуке. 
 Специјализована стручна обука адвоката састоји се од усмерене и проширене 
стручне обуке адвоката из једне од области права која спада у садржај стручне обуке у 
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обиму од најмање десет учешћа у неком од облика рада из члана 3. став 1. и 2. овог 
Програма. 
 Обука из става 1. и 2. овог члана спроводи се путем свих облика рада из члана 
3. став 1. и 2. овог Програма.  
 

Стручна обука адвокатских приправника и дипломираних правника 

Члан 7. 
 Стручна обука адвокатских приправника и дипломираних правника састоји се 
од припреме за полагање правосудног испита и адвокатског испита, према 
програмима тих испита и плану рада Академије. 
 Обука из става 1. овог члана спроводи се у облику предавања, курсева, 
инструкција и вежби.  
 

Стручна обука запослених лица  
 

Члан 8. 
 Стручна обука лица запослених у адвокатским канцеларијама састоји се од 
упознавања са методама и техничким вештинама рада у адвокатској канцеларији и 
адвокатском ортачком друштву. 
 Обука из става 1. овог члана спроводи се у облику предавања, курсева, 
инструкција и вежби. 
 

2. ПРИЗНАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ 
Предмет признавања специјалности 

 
Члан 9.  

 Адвокату може бити призната специјалност у области кривичног, грађанског, 
јавног и међународног права. 
 У области кривичног права специјалност може бити посебно призната за 
кривично право које се односи на малолетнике.  
 У области грађанског права специјалност може бити посебно призната за 
породично право,  радно право, уговорно право и право интелектуалне својине. 
 У области јавног права специјалност може бити посебно призната за уставно 
право, за управно право, за пореско право и за права из социјалног осигурања. 
 У области међународног права специјалност може бити посебно призната за 
међународне арбитраже и за заштиту људских слобода и права пред међународним 
организацијама.  
 У области практичних знања и вештина специјалност може бити посебно 
призната за област медијације. 

Услови и поступак за признавање специјалности 
 

Члан 10. 
 Услови и поступак за признавање специјалности уређују се Правилником о 
признавању специјалности. 
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3. ПРОВЕРА ЗНАЊА 
 

Адвокатски испит 
 

Члан 11. 
 Провера знања састоји се од провере познавања прописа о адвокатури, Кодекса 
професионалне етике адвоката и Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад 
адвоката. 
 Провера из става 1. овог члана спроводи се на адвокатском испиту, у складу са 
Правилником о адвокатском испиту. 
 

III 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Ступање Програма на снагу  

 
члан 12. 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Адвокатске коморе Србије. 
 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
                                                                                                            Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
 

 Програм Адвокатске академије је објављена на огласној табли Адвокатске коморе 
Србије 11.07.2013. и ступила је на снагу 19.07.2013. 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
                                                                                                             Драгољуб Ђорђевић, адвокат 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


