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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз  основа  на  член  75  ставови 1, 2  и  3  од  Уставот  на  Република  Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за адвокатура,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2008

година.

Бр. 07-3629/1
27 август 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

Член 1
Во Законот за адвокатура  („Службен весник на Република Македонија” бр.  59/2002,

60/2006 и 29/2007), во членот 12 алинејата 7 се брише.

Член 2
Членот 12-а се брише.

Член 3
Во членот 23 став (2) точката 3 се брише.

Член 4
Во членот 24 став (2) точка 2 сврзникот „и„ се заменува со точка и запирка.
Во точката 3 точката се заменува со сврзникот „и„ и се додава нова точка 4, која гласи: „4)
засновање на работен однос.“

Член 5
По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:

„Член 33-а
(1)   Органи   на   Адвокатската   комора   на   Република   Македонија   се   Собрание,

претседател, Управен одбор, Надзорен одбор, Дисциплински обвинител, Дисциплински суд,
Жалбен совет и други органи основани од страна на Собранието на Адвокатската комора
на Република Македонија.
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(2) Највисок орган на Адвокатската комора на Република Македонија е Собранието, во кое
членуваат сите адвокати запишани во именикот на адвокати.

(3)  Претседателот  на  Адвокатската  комора  на  Република  Македонија  се  избира  од
страна на Собранието со мандат од две години.

(4)  Претседателот  на  Адвокатската  комора  на  Република  Македонија  учествува  во
работата на Управниот одбор без право на глас.“

Член 6
Во членот 36 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Висината на коморскиот уписен влог не може да изнесува повеќе од две просечни

нето  плати  исплатени  во  Република  Македонија  во  месецот  пред  донесувањето  на
одлуката  од  ставот (1)  на  овој  член,  според  податоците  на  Државниот  завод  за
статистика.“

Член 7
Статутот  и  другите  акти  на  Адвокатската  комора  на  Република  Македонија  ќе  се

усогласат со одредбите на овој закон во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во
сила.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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