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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 

пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 
2/10), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 41. редовној сједници 
одржаној  13. фебруара 2019. године, усваја 

 
 
 

ЗАКОН 
 О АДВОКАТСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 
 

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
(Предмет) 

Овим законом прописују се дефиниција адвокатске дјелатности у Брчко 
дистрикту Босне и Херцеговине, права и обавезе адвоката, утврђивање накнада и 
награда адвоката и друга питања која се односе на обављање адвокатске 
дјелатности у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине. 

 
Члан 2 

(Дефиниције) 
Поједини изрази употријебљени у овом закону, имају сљедеће значење: 

a) „адвокатска дјелатност“ је независна професионална дјелатност 
пружања правне помоћи физичким и правним лицима; 

b) „адвокат“ је лице које је уписано у именик адвоката адвокатске коморе, 
које је положило адвокатску заклетву, односно дало свечану изјаву; 

c) „адвокатска комора“ је Адвокатска комора Републике Српске и 
Адвокатска комора Федерације Босне и Херцеговине; 

d) „странка“ је домаће или страно физичко или правно лице које се 
адвокату обратило за пружање правне помоћи и лице које адвокат 
заступа или брани. 

 
 
ДИО ДРУГИ – ОБАВЉАЊЕ АДВОКАТСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 3 
(Адвокатска дјелатност) 

Адвокатска дјелатност обухвата: 
a) давање усмених и писмених правних савјета и мишљења; 
b) састављање тужби, предлога, захтјева, молби, правних лијекова, 

представки и других поднесака; 



 

 

c) састављање уговора, тестамената, поравнања, изјава, општих и 
појединачних аката и других исправа; 

d) заступање и одбрану физичких и правних лица; 
e) посредовање ради закључења правног посла или мирног рјешавања 

спора и спорног односа; 
f) обављање и других послова правне помоћи физичким и правним лицима 

како би се заштитили њихова права и интереси. 
 

Члан 4 
(Адвокат) 

(1) Адвокат је независан у свом раду и свака странка има право слободног 
избора адвоката који је овлашћен да обавља адвокатску дјелатност у 
Босни и Херцеговини. 

(2) Адвокат има право и дужност да у оквиру закона, и у оквиру овлашћења 
добијених од странке, предузима све радње у свим правним пословима, 
који су по његовој оцјени, у интересу странке. 

(3) Адвокат не смије обављати дјелатности које су неспојиве са угледом и 
независношћу адвокатске дјелатности. 

 
Члан 5 

(Услови за обављање адвокатске дјелатности) 
(1) Адвокати са сједиштем у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине ће бити 

чланови Адвокатске коморе Републике Српске или Адвокатске коморе 
Федерације Босне и Херцеговине до доношења закона о адвокатури 
Брчко дистрикта БиХ и оснивања адвокатске коморе Брчко дистрикта 
Босне и Херцеговине, а чије се оснивање и доношење предвиђа у року 
од три године. 

(2) Адвокати бирају адвокатску комору у коју се учлањују. 
(3) Права, обавезе и одговорност адвоката, утврђују се овим законом и 

прописима који уређују адвокатску дјелатност и рад адвокатских комора 
у Босни и Херцеговини. 

 
Члан 6 

(Накнада и награда адвоката) 
Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад у складу са 

тарифом коју доноси адвокатска комора у којој је адвокат члан. 
 
 
ДИО ТРЕЋИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 7 

(Престанак примјене) 
Ступањем на снагу овог закона престаје примјена: 

a) Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 45/00); 

b) Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката у Федерацији 
БиХ („Службене новине Федерације БиХ“ број 67/02). 

 
 
 
 
 



 

 

Члан 8 
(Ступање на снагу) 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 
 

Број: 01-02-539/19 
Брчко, 13. фебруара 2019. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
                                                                                                      Есед Кадрић 


