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АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
Змај Јовина 20/I, 21000 Нови Сад 

Тел/Факс:+381 (0) 21 529 459;+381 (0) 21 521 235 
E-mail:ak.vojvodine@sbb.rs 

 
Број:1-3/2017 

Дана, 01. 09. 2017. године 
 
 

ЗАПИСНИК 
 СА 3. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    
ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

дана 01. 09. 2017. године 
 
 Седници присуствују: Владимир Бељански, председник АК Војводине, 
Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног 
одбора, и чланови Управног одбора: Владислав Костић, Јован Михајловић,  
Александар Мољац, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав 
Спајић.  
 Одсутни: Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Предраг Басарић, 
Драган Вујовић, Јожа Ласло, Кнези Антун, чланови Управног одбора Адвокатске 
коморе Војводине. 
 Седници присуствују и: Бесеровац Љубица, Коњевић Драган и Добросављев 
Срђан, председници огранака АКВ, Горан Станивуковић, члан УО АКВ у АКС и 
Горан Илић, председник Дисциплинског суда АКВ. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 
Председник отвара 3. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује 

да Управни одбор има кворум потребан за рад и одлучивање.  
1. Председник чита предложени дневни ред. Наводи да је предлог дневног 

реда обиман и да ћемо покушати што више тога да пређемо. 
Пре гласања о предложеном дневном реду, предлаже да тачке 6. и 7. 

предложеног дневног реда промене назив и да гласе: „6. Нацрт измена и допуна 
Статута АКВ 7. Нацрт Пословника о раду Скупштине АКВ“. Разлог томе је да је 
закључено да ипак треба успорити са овим изменама, да прво усвојимо Нацрт, 
ставимо га на јавну расправу, формирамо Радну групу за ове нацрте и након 
окончања јавне расправе усвојимо коначни предлог ових акта за Скупштину АКВ. 

Такође, председник предлаже да тачка 12. предложеног дневног реда 
промени назив и гласи „12. Разрешење и именовање чланова Већа предавача“ и да 
се дода тачка 18. „Разно“. 
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Секретар предлаже да се у називу тачке 12. дода и „Измена Правилника о 
Академији АКВ“ те да тачка 12. гласи „Разрешење и именовање чланова Већа 
предавача и Измене Правилника о Академији АКВ“. Наиме, у постојећем 
Правилнику о Академији АКВ измењена је одредба о томе ко именује председника 
Већа предавача на тај начин да је предвиђено да то чини Управни одбор (претходно 
је то радило само Веће предавача избором међу својим члановима). Како је то 
учињено а да нису спроведене измене те врсте и у Статуту АКВ, сматра да је 
потребно изменити ову одредбу и то тако да ће се вратити на првобитну верзију 
одредбе да председника Већа предавача бирају чланови Већа предавача међу 
собом. 

Председник наводи да је Огранак АКВ у Новом Саду дана 29. 08. 2017. 
године на својој Скупштини усвојио Правила о раду која су прослеђена свим 
члановима Управног одбора, па предлаже да тачка 8. буде проширена и да гласи 
„Препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака и потврђивање 
Правила Огранка АКВ у Новом Саду“ 

Председник ставља на гласање предлог овако измењеног и допуњеног 
дневног реда. 

Након гласања констатује се да је Управни одбор једногласно усвојио 
следећи 

 
Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

 

1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање записника са претходне седнице 
3. Потврђивање одлука са електронске седнице од 02. 08. 2017. године о 

избору финансијског стручњака за контролу финансијског пословања 
АК Војводине 

4. Извештај председника АК Војводине 
5. Извештај секретара АК Војводине 
6. Нацрт измена и допуна Статута АКВ (чл. 76 ст. 1 тач. 2 Статута) 
7. Нацрт новог Пословника о раду Скупштине АКВ (чл. 76 ст. 1 тач. 2 

Статута) 
8. Препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака и 

потврђивање Правила Огранка АКВ у Новом Саду (чл. 76 ст. 1 тач. 
35 Статута) 

9. Предлог Скупштини АКВ за оснивање фонда солударности АКВ и 
предлог Правилника о Фонду Солидарности АКВ (чл. 76. ст. 1 тач. 2 
у вези са ст. 66 ст. 1 тач. 10 АКВ) 

10. Оснивање Секције младих адвоката АКВ и усвајање Правилника о 
раду Секције младих адвоката 

11. Оснивање Одбора адвокатских приправника и усвајање Правилника о 
раду  

12. Разрешење и именовање чланова Већа предавача и Измене 
Правилника о Академији АКВ (члан 76 ст. 1 тач. 21 Статута и чл. 11 
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ст. 2 Правилника о Академији АКВ) 
13. Формирање радног тела - Комисије АКВ за мишљења по предметима 

осигурања од одговорности (чл. 76 ст. 1 тач. 25 Статута) 
14. Разрешење и именовање чланова Испитне комисије за полагање 

адвокатског испита (чл. 76 ст. 1 тач. 21 Статута) 
15. Финансијски извештај стручне службе 
16. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 

остале     промене 
17. Предлог за именовање в.д. заменика председника Дисциплинског 

суда АК Војводине 
18. Разно 

 
2. Усвајање записника са претходне седнице  

  
            Председник пита присутне да ли има примедби на записник са 2. седнице 
Управног одбора, односно да ли се овај записник усваја? Председник наводи да 
постоји грешка у записнику у означавању Коњевић Драгана као председниика 
Огранка АКВ у Суботици што је потребно исправити. 
            Спајић Србислав наводи да је у записнику са претходне седнице видео да је 
одлуком Изборне скупштине од 30. 06. 2017.  године био остављен рок од 15 
минута од доношења одлуке свим органима АК Војводине у претходном мандату 
да изврше предају дужности и печата АК Војводине новоизабраном председнику 
АК Војводине Владимиру Бељанском и новоизабраном секретару Управног одбора 
АК Војводине Караћ Милану и другим новоизабраним органима. Не сећа се да је о 
томе било речи на претходној седници, јер био он протестовао против овог рока 
као непримереног. Такође, на претходној седници није било речи да председник 
АКВ повуче жалбу и призна тужбени захтев у предмету тужбе Рапајић Мирка 
против Коморе, бар се не сећа да је то чуо. 
            Председник наводи да је о свему наведеном било речи на претходној 
седници, о чему је стручна служба водила записник. 
            Спајић Србислав наводи да не тражи расправу о томе, само износи 
примедбу. 

Председник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са 2. седнице 
Управног одбора са примедбом за исправку у означавању Коњевић Драгана, 
председника Огранка АКВ у Сомбору. 
            Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно 
усваја записник са 2. седнице Управног одбора, уз означену исправку. 
  
       3.     Председник пита присутне да ли има примедби на записник са 
електронске седнице Управног одбора од 31. 07. 2017.године, односно да ли се овај 
записник усваја.  
            Подсећа да је на овој седници донета одлука о избору финансијског 
стручњака (уместо ревизорске куће како је гласила првобитна одлука), као и избор 
„Еуроаудит“ доо из Београда за финансијског стручњака за контролу финансијског 
пословања  АК Војводине у периоду 18. 01. 2014-30. 06. 2017. године, а све ово на 
предлог Комисије за избор ревизорске куће. 
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           Након гласања, Управни одбор већином гласова (9 „за“ и 1 „против“) доноси  
 

О Д Л У К У  
 

 Потврђује се одлука са електронске седнице Управног одбора од 31. 
07. 2017. године  о избору финансијског стручњака уместо ревизорске куће и 
избор „Еуроаудит“ доо из Београда за финансијског стручњака за контролу 
финансијског пословања  АК Војводине у периоду 18. 01. 2014-30. 06. 2017. 
године. 
 
          Михајловић Јован сматра да електронске седнице треба да буду такве да 
знамо шта су остали чланови рекли приликом одговора на дати предлог. 
 Председник сматра да се то може решити на начин да сваки члан Управног 
одбора приликом одговора иде на опцију „одговори свима“ и тада ће сви добити 
његов одговор, а ако неко одговори само Комори, тада ће Комора проследити 
његов одговор осталим члановима и након завршеног гласања ће све чланове 
обавестити о резултатима гласања. 
 Након тога Управни одбор једногласно доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Гласање на електронским седницама Управног одбора АК Војводине ће се 
обављати тако што ће сваки члан Управног одбора приликом гласања то 
учинити опцијом „одговори свима“, а уколико неко то учини опцијом одговора 
само Комори, тада ће Комора проследити његово гласање осталим члановима.  
 Након завршеног гласања стручна служба Коморе ће путем електронске 
поште све чланове Управног одбора обавестити о резултатима гласања на тој 
електронској седници. 

 
4. Извештај председника АК Војводине 

 
- Председник наводи да је вршена анализа уговора са осигуравајућом кућом 

„ДДОР Нови Сад“ и констатовано је да им је Комора до сада уплатила износ од 
700.000 евра, а они су на име накнаде штете у том периоду исплатили 7000 евра. 
Ово је мизеран број исплата, полиса није добра. Такође је утврђено да друге 
адвокатске коморе имају повољније полисе. Одржан је састанак са директорима 
„ДДОР Нови Сад“ и сада смо у преговорима за измену постојећег уговора са 
њима. 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник наводи да смо од „Ерсте банке“ Нови Сад затражили преглед 

стања свих средстава Коморе која се налазе код њих на рачунима. Контрола 
финансијског пословања Коморе је у току, завршетак ће бити за двадесетак дана. 

 
Узима се на знање информација. 
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 -  Председник наводи да је Комора добила позиве од Адвокатско 
Одвјетничке коморе Босне и Херцеговине и Одветнишке зборнице Словеније да 
присуствује обележавању њихових Дана адвокатуре. 
 Предлаже да прослави Дана адвокатуре Адвокатско Одвјетничке коморе 
Босне и Херцеговине присуствују као представници Коморе: Владимир Бељански, 
председник АКВ, Милан Караћ, секретар Управног одбора и Рајко Марић, адвокат 
у Новом Саду,  а да прослави Дана адвокатуре Одветнишке зборнице Словеније 
присуствују као представници Коморе: Владимир Бељански, председник АКВ, 
Милан Караћ, секретар Управног одбора и Биљана Бјелетић, потпредседник АКВ. 
Председник наводи да су предлози представника АКВ подложни изменама уколико 
за то буде потребе. 
 Након тога Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Прослави Дана адвокатуре Адвокатско Одвјетничке коморе Босне и 
Херцеговине присуствоваће Владимир Бељански, председник АКВ, Милан 
Караћ, секретар Управног одбора и Рајко Марић, адвокат у Новом Саду. 

Прослави Дана адвокатуре Одветнишке зборнице Словеније 
присуствоваће Владимир Бељански, председник АКВ, Милан Караћ, секретар 
Управног одбора и Биљана Бјелетић, потпредседник АКВ.  

Предлози представника АКВ подложни су изменама уколико за то буде 
потребе. 
 

-    Председник обавештава да га је председник Дисциплинског суда АКВ 
дописом обавестио да поједини изабрани заменици дисциплинског тужиоца имају 
дупле функције у оквиру АК Војводине. Ову материју треба регулисати Статутом 
АКВ, а до тада усвојити препоруку да се функције не удвостручују. 

Станивуковић Горан наводи да је ово регулисано Законом о адвокатури, али 
је и инкопатибилно савременим тенденцијама поделе власти. 

Режа Слободан сматра да не треба чекати измене Статута АКВ, већ да 
огранци питају колеге са дуплим функцијама да се изјасне о томе коју ће функцију 
обављати, а упражњена места попунити. 

Спајић Србислав сматра да је ово последица пропуста у изборном поступку 
који није био у складу са Статутом (нико није питао кандидате да ли се прихватају 
кандидатуре за функцију). Ово више не сме да се дешава, а то треба да реши 
Управни одбор тако што ће именовати нове до избора на Скупштини. 

Рапајић Мирко наводи да је ово проблем већ неколико изборних поступака, 
не само на последњим изборима. Неће Управни одбор именовати нове до избора на 
Скупштини, него ћемо дати огранцима шансу (око овог питања имамо и судски 
спор). 

Спајић Србислав сматра да је Рапајићево понашање непримерено, јер он има 
право да изнесе своје мишљење. Наводи да он зна да сада постоје дупле функције, а 
о ранијим изборним поступцима не знам. 

Михајловић Јован износи да дупле функције нису забрањене по Статуту АКВ, 
али ако сматрамо да то није добро, позовимо огранке да питају колеге са дуплим 
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функцијама да се одлуче за једну функцију, па у зависности за коју од функција се 
одлуче, решаваће се проблем упражњеног места. Ово би требало упутити 
огранцима АКВ у виду препоруке (за делегате и чланове Управног одбора). 

Председник ставља на гласање предлог Михајловић Јована. 
Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси  
 

О Д Л У К У 
 Огранцима АК Војводине препоручује се да колеге са територије њиховог 

Огранка који имају дупле функције у оквиру АК Војводине анкетирају да се 
изјасне коју од тих функција желе да обављају.  

 
- Председник сматра да је углед АК Војводине у последње време озбиљно 

нарушен у медијима и да треба уложити напоре да се то поправи. Сматра да за то 
треба ангажовати стручњаке, па је прибављена понуда од „Аутентик медија“ на 
четири наредна месеца у месечном износу од 40.000,00 динара. Чита се план 
активности и медијске експонираности који су сачинили за тај период, како би 
промовисали адвокатуру и АК Војводине. Наводи да су они професионална 
организацијаца за овакве послове - PR агенција. Предлаже да се ова понуда на 
четири месеца прихвати. 

Уследила је дужа дискусија у којој су учествовали Станивуковић Горан, 
Костић Владислав, Спајић Србислав, Мољац Александар, Режа Слободан, 
Михајловић Јован, Николић Милош, Николић Душан, Илић Горан.  

Спајић Србислав изашао у 18, 58 и вратио се у 19, 05 часова. 
       По окончању дискусије председник ставља на гласање предлог да се закључи 
уговор са агенцијом „Аутентик медија“ према датој понуди. 

Након гласања, констатује се да је 5 гласова било „за“ и 5 гласова 
„против“, те да одлука није донета. 
 Председник ставља на гласање предлог да се формира Комисија за 
прибављање понуда од овлашћених агенција ради промовисања адвокатуре и 
Адвокатске коморе Војводине на период од четири месеца, као и да прибављене 
понуде презентују Управном одбору у року од 15 дана. У ову Комисију предлаже 
Режа Слободана као председника, Поповић Срђана и Мољац Александра, као 
чланове. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (7 „за“ и 2 „уздржана“) 
доноси  
 

О Д Л У К У  
 

Формира се Комисија за прибављање понуда од овлашћених агенција ради 
промовисања адвокатуре и Адвокатске коморе Војводине за период од четири 
месеца, као и да прибављене понуде презентују Управном одбору у року од 15 
дана.  

Комисију чине: Режа Слободан, председник и Поповић Срђан и Мољац 
Александар, чланови. 
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- Председник обавештава да ће се Скупштина АК Србије одржати 16. 
09. 2017. године (што је у ствари наставак изборне скупштине). Наводи да је по 
једним изборима Тинтор председник АК Београда, по другим изборима је то Гајић, 
затим једни признају ову Скупштину а други не. Председник наводи да је 
разговарао са оба изабрана председника АК Београда као и са председницима 
адвокатских комора у Србији и сматра да наша Комора не треба да се меша у 
дешавања у АК Београда. Такође, сматра да Управни одбор наше Коморе не треба 
да заузима став да ли делегати Скупштине АК Србије треба да иду на ову 
Скупштину или не, јер сами делегати о томе одлучују по својој савести. Свако 
може да добије материјале које имамо од обе стране у АК Београда. 

Режа Слободан наводи да је био на Скупштини АК Србије 04. 06. 2017. 
године као делегат, када су потврђени мандати свим делегатима адвокатских 
комора у Србији. За њега је ова скупштина легална и ова Скупштина је само 
наставак те седнице. 

Спајић Србислав сматра да је боље да се не мешамо у то ко је у праву, а ко не, 
него да останемо уздржани. 

Михајловић Јован закључује да треба да се одазове позиву за ову Скупштину, 
али би ипак желео да чује шта Управни одбор мисли: да ли он треба да иде или не? 
Даља упутства му не требају. 

Мољац Александар сматра да , ако је АК Војводине уздржана, онда је одлука 
на сваком делегату да ли ће ићи или не. 

Рапајић изашао са седнице у 19,30 часова. 
 

Узима се на знање информација. 
 
- Председник обавештава да ће се 07. 09. 2017. године у Београду одржати округли 
сто на тему: „Стручност носилаца правосудних функција”, у оквиру јавне расправе 
о променама Устава РС у делу који се односи на правосуђе. АК Војводине ће 
учестовати у раду овог округлог стола, пријављени смо и послали смо сугестије. 
Представници АК Војводине ће бити Бјелетић Биљана, Арсић Тања и Бељански 
Владимир. 

Узима се на знање информација. 
 
 Спајић Србислав изашао са седнице у 19, 35 часова. 
 

- Председник наводи да је Управни одбор у претходном сазиву донео одлуку 25. 
03. 2016. године да кандидати за упис у Именик адвокатских приправника и 
адвоката који су завршили приватни Правни факултет доставе доказ да је факултет 
који су завршили правни факултет. То се у пракси сводило на документа о 
акредитацији тог факултета. Како већ имамо документа о акредитацији већине 
приватних правних факултета, сматра да је беспредметно поново их тражити од 
нових кандидата за упис, јер се ради о истој документацији. Предлаже да се ова 
одлука стави ван снаге, а да једино у случају да се појави кандидат са дипломом 
приватног правног факултета за који до сада нису достављена документа о 
акредитацији, од њега то буде затражено. 
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    Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Ставља се ван снаге одлука Управног одбора од 25. 03. 2016. године по којој 
се кандидатима за упис у Именик адвоката и адвокатских приправника 
упућује закључак којим се обавезују да доставе доказ да је факултет чију су 
диплому/уверење приложили приликом подношења захтева за упис, правни 
факултет, осим за кандидате за чији факултет АК Војводине нема 
документа о акредитацији. 

 
- Председник наводи да је Управни одбор у претходном сазиву донео 

одлуку 22. 12. 2016. године да се примљене другостепене одлуке Управног одбора 
АК Србије потписане од стране неовлашћеног лица, врате АК Србије, са захтевом 
да се АК Војводине поново доставе те одлуке потписане од стране овлашћеног 
лица. Председник наводи да смо том одлуком себи блокирали рад, а по 
другостепеним одлукама треба поступати, па предлаже да се стави ван снаге ова 
одлука. 

Спајић Србислав се вратио на седницу у 19,40 часова. 
       Михајловић Јован, анализирајући след догађаја око избора председника АК 
Србије, сматра да треба спроводимо одлуке које Драгољуб Ђорђевић потписао. 
       Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Ставља се ван снаге одлука Управног одбора од 22. 12. 2016. године да 
се примљене другостепене одлуке Управног одбора АК Србије потписане од 
стране неовлашћеног лица, врате АК Србије са захтевом да се АК Војводине 
поново доставе те одлуке потписане од стране овлашћеног лица. 
 

- Председник наводи да је Управни одбор у претходном сазиву донео одлуку 
11. 10. 2016. године да се уверења о положеном адвокатском испиту пред АК 
Србије која је потписао Драгољуб Ђорђевић као председник АК Србије не 
признају. Такође предлаже да се и ова одлука стави ван снаге. 

 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 Ставља се ван снаге одлука Управног одбора од 11. 10. 2016. године да се 
не признају уверења о положеном адвокатском испиту пред АК Србије која је 
потписао Драгољуб Ђорђевић као председник АК Србије. 
 

- Председник износи да АК Војводине нема елаборат о заштити на раду и о 
безбедности, што је неопходно и за просторије на спрату и за просторије клуба. 
Пита присутне да ли је неопходно да прибаваљамо понуде за овај посао или ће 
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Управни одбор овластити председника и секретара да изаберемо овлашћену 
организацију за овај посао. 

              Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Овлашћују се председник АК Војводине и секретар Управног одбора да 
изаберу овлашћену организацију за безбедност и заштиту на раду ради 
предузимању свих законских обавеза за заштиту на раду и друго у вези са 
службеним просторијама и са клубом Адвокатске коморе Војводине. 

 
- Председник обавештава да је Управни одбор у претходном сазиву донео 

одлуку о штампању књиге о протесту по цени од 10 евра по примерку, са тиражом 
од 2000 примерака (већи део књига је неподељен, што је по њему доказ да је књига 
промашај и претерано луксузна).  
         Затим, постоји више уговора о делу са Мирјаном Живић: била PR током 
протеста (нето 150.000,00 динара), уредник књиге (нето 200.000,00 динара), а 
плаћено јој је и два пута по 60.000,00 дин за украшавање просторија Коморе без 
одлуке Управног одбора. 
  

Узима се на знање информација. 
 

-     Председник наводи да су претходни председник и секретар имали паркинг 
картице, платне картице и службене телефоне без одлуке Управног одбора. 
Враћене су картице за телефон и платне картице, нису враћене картице за паркинг.  

      Председник ставља на гласање предлог да ли председник и секретар треба да 
имају наведене картице?  
      Рапајић се вратио у 19,50 часова. 
      Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

            Одобрава се председнику АК Војводине Владимиру Бељанском и 
секретару Управног одбора Милану Караћу употреба службених мобилних 
телефона, паркинг картица и платних картица, за време обављања ових 
функција у Адвокатској комори Војводине. 
    

- Председник обавештава да се Огранак АКВ у Новом Саду обратио са 
захтевом да им се омогући набавка броја за мобилни телефон у оквиру службеног 
пакета АКВ, док би плаћање рачуна било на подрачун Огранка АКВ у Новом 
Саду. 

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
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Огранку АК Војводине у Новом Саду омогућиће се набавка броја за 
мобилни телефон и телефонски апарат у оквиру службеног пакета АК 
Војводине код „Теленора“. 

Плаћање рачуна за овај број вршиће се са подрачуна Огранка АКВ у 
Новом Саду. 

 
- Председник обавештава да је Управни одбор у претходном сазиву 03. 11. 

2014. године, током протеста адвоката, донео одлуку да ће се Вукосављевић 
Анђелини из засеока Бабице плаћати месечни износ од 10.656 дин до краја 
осмогодишњег школовања. 

Михајловић Јован наводи да се сећа да Комора има Начелне ставове за 
одобравање материјалне помоћи, па ако нису стављени ван снаге, треба их 
примењивати. 

Белић Марија, руководилац стручне службе Коморе потврђује да су Начелни 
ставови за одобравање материјалне помоћи од стране АК Војводине из 2006. 
године и даље на снази. 

Узима се на знање информација. 
 

Свим члановима Управног одбора до наредне седнице ће се електронским 
путем послати Начелни ставови за одобравање материјалне помоћи од стране 
АК Војводине из 2006. године. 

 
- Председник обавештава да је именовање мр Мирјане Томић Јовановић за 

председника Већа предавача од стране ранијег Управног одбора учињено 
противправно, јер је тада одредбом Правилника о раду Академије АКВ било 
предвиђено да то именовање врши Веће предавача. Након овог именовања измењен 
је Правилник о раду Академије АКВ на начин да председника Већа предавача 
именује Управни одбор, али оваква измена није истовремено унета и у Статут 
АКВ. Председник поставља питање да ли треба ову одлуку ставити ван снаге. 
            Спајић Србислав предлаже да се о овоме расправља под тачком 12. дневног 
реда. 
            Секретар предлаже да то учинимо сада, јер је тачка 12. дневног реда 
измењена. 
            Председник ставља на гласање предлог да се прво стави ван снаге одлука о 
именовању мр Мирјане Томић Јовановић за председника Већа предавача, а да 
измену Правилника о раду Академије АКВ вршимо након тога. 
            Након гласања Управни одбор већином гласова (9 „за“ и 1 „уздржан) доноси   
 

О Д Л У К У 
 

 Ставља се ван снаге одлука Управног одбора од 19. 02. 2016. године, 
којом се мр Мирјана Томић Јовановић, адвокат у Новом Саду именује за 
председника Већа предавача АК Војводине на период од три године. 
 

- Председник сматра да је потребно да се Комора огласи о поједним 
актуелним питањима и износи предлог ставова и закључака у три тачке.  
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 Након краће расправе председник повлачи две предложене тачке и 
ставља на гласање преосталу тачку у вези са паушалним опорезивањем адвоката. 
            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

СТАВ И ЗАКЉУЧАК 
 

Оправдано је настојање појединих представника извршне власти да се, у 
вези са Споразумом стручних тимова Адвокатске коморе Србије и 
Министарства правде од 8. јануара 2014. године, којим је предвиђено 
унапређење сарадње између Адвокатске коморе Србије и Министарства правде, 
о свакој одлуци која се односи на адвокате претходно прибави мишљење 
Адвокатске коморе.  

Управни одбор АКВ залаже се за то да паушално опорезивање буде један 
од начина пореског задуживања адвоката, али уз посебне критеријуме и 
категоризације, примерене сложеним и специфичним одликама адвокатске 
професије. 
     

Усваја се извештај председника у целости. 
 
 

5. Извештај секретара АК Војводине 
 

а) Секретар подсећа да је на претходној седници обавестио Управни одбор 
да су се дописом обратили Бајић Доброслав и Бајић Бранко, адвокати у Суботици 
са примедбама на спискове адвоката пријављених  за одбране по службеној 
дужности сачињених од стране Огранка АКВ у Суботици. Поступајући по 
закључку са претходне седнице, дописом је од Огранка АКВ у Суботици затражено 
обавештење у вези са наведеним примедбама. 

Председник Огранка АКВ у Суботици је дописом обавестио Комору да су 
примедбе неосноване и навео да су колеге Бајић Доброслав и Бајић Бранко поднеле 
истим поводом и дисциплинску пријаву нашој Комори која је одбачена. 

 
Узима се на знање информација. 

 
б) Секретар обавештава да су се адвокати Јоксовић Марија, Бенић Зоран и 

Ђилас Драгана из Куле и адвокат Харди Јоаким из Руског Крстура и Паповић 
Радослав из Црвенке обратили са молбом да их уврстимо на списак за одбране по 
службеној дужности пред Основним судом у Врбасу (због специфичне ситуације са 
надлежностима у местима Кула и Врбас).  

 
Секретар обавештава да ћемо овом захтеву удовољити и упутити 

допис Основном суду у Врбасу да могу да постављају као заступнике по 
службеној дужности адвокате Јоксовић Марију, Бенић Зорана и Ђилас Драгану 
из Куле и адвоката Харди Јоакима из Руског Крстура и Паповић Радослава из 
Црвенке. 
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в) Секретар обавештава да се Маринковић Рајко, адвокат у Новом Саду, 
након што је примио допис да плати накнаду трошкова за пресељење канцеларије, 
обратио са захтевом да се ови трошкови укину. 

 
Секретар обавештава да ће Маринковић Рајко, адвокат у Новом Саду 

бити дописом обавештен да су наведени трошкови предвиђени Одлуком АК 
Србије о трошковима уписа и накнадама приликом уписа у именик адвоката, 
именик адвокатских приправника, именик заједничких адвокатских 
канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава број 476-4/2014 од 22. 
06. 2014. године. 

 
 г) Секретар обавештава да су Нишић Јелена, адв.приправник у Новом Саду, 
Међеши Александра, адв.приправник у Кули и Беловић Маја, адв.приправник у 
Сремској Митровици поднеле захтеве за продужење приправничке вежбе за 
четврту годину. Како су захтеви благовремени и образложени секретар предлаже 
да се захтеви усвоје. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одобравају се захтеви за продужење адвокатско приправничке вежбе за 
четврту годину за Нишић Јелену, адв.приправника у Новом Саду, Међеши 
Александру, адв.приправника у Кули и Беловић Мају, адв.приправника у 
Сремској Митровици. 

 
д)  Секретар обавештава да је Лазаров Ивана, адв.приправник у Панчеву 

поднела захтев за продужење приправничке вежбе за трећу годину. Захтев је 
неблаговремен (вежба је истекла 01. 07. 2017. године, а захтев је упућен путем 
поште 05. 07. 2017. године). Секретар предлаже да се захтев одбије као 
неблаговремен. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одбија се захтев за продужење адвокатско приправничке вежбе за 
четврту годину за Лазаров Ивану, адв.приправника у Панчеву, као 
неблаговремен. 
 
 ђ) Секретар обавештава да је Ивана Ромић, адвокат у Бечеју упутила захтев 
за заштиту адвокатске професије, с обзиром да је у тржном центру поред локала 
где је њена адвокатска канцеларија отворен „Sexy shop“. Секретар наводи да овде 
на жалост не можемо пуно да учинимо, па ово износи као информацију. 
 

Узима се на знање информација. 
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 е) Секретар обавештава да се Лакић Срђан, адвокат у Новом Саду обратио 
са захтевом да буде изузет из уговора о колективном осигурању од професионалне 
одговорности са „ДДОР Нови Сад“, јер је закључио уговор о овој врсти осигурања 
са другом осигуравајућом кућом.  

Секретар наводи да ћемо о овоме обавестити „ДДОР Нови Сад“ ради 
умањења износа полисе, а колеги Лакић Срђану ће бити умањена месечна 
чланарина за износ који је предвиђен за осигурање. 

 
ж) Секретар обавештава да је Поповић Радмила, судија Основног суда у 

Новом Саду упутила захтев за тумачење Кодекса професионалне етике адвоката.  
 
 
Секретар наводи да ће Поповић Радмили, судији Основног суда у Новом 

Саду бити упућен допис којим ће бити обавештена да ни Управни одбор, ни 
председник АКВ нису овлашћени да дају тумачење Кодекса, већ то могу чинити 
само дисциплински органи у поступцима који се воде поводом поднетих 
дисциплинских пријава. 

 
з) Матијевић Иван и Матијевић Марић Маријана, адвокати у Новом Саду су 

обавестили Комору да се у писарници Основног суда у Новом Саду фотографисање 
списа мобилним телефоном наплаћује као фотокопирање списа, по одлуци 
председника суда. 

Секретар обавештава да ће Комора упутити допис председнику 
Основног суда у Новом Саду да одлуку о томе да се фотографисање списа 
мобилним телефоном наплаћује као фотокопирање списа, стави ван снаге. 

 
и) Секретар обавештава да је Основно јавно тужилаштво у Новом Саду 

упутило Комори захтев за пружање потребних обавештења поводом кривичне 
пријаве Миљка Продановића и Живане Томић из Новог Сада, против осумњиченог 
Дејана Укропине из Новог Сада, због кривичног дела злоупотребе службеног 
положаја из члана 359. став 1 Закона о кривичном поступку.  У питању је захтев 
за исплату накнаде штете подносиоца Вучковић Жарка, адвоката у Новом Саду у 
име оштећених лица Миљка Продановића и Живане Томић из Новог Сада, због 
евентуалне професионалне грешке Кркљуш Милорада, адвоката у Новом Саду. 
Секретар подсећа да је формирана заједничка Комисија АКВ и „ДДОР Нови Сад“ 
за разматрање приспелих захтева за накнаду штете која никад није заседала. Једно 
време су ови захтеви изношени пред Управни одбор, а касније нису.  

Предлаже да упутимо члановима ове Комисије, представницима АКВ, допис 
у којем ћемо затражити да се изјасне да ли је Комисија састављена од представника 
АК Војводине и „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. из Новог Сада, поводом конкретног 
предмета заседала и доносила неку одлуку. 

Секретар обавештава да ће се Укропина Дејану, Марић Рајку и Вучковић 
Вуку, адвокатима у Новом Саду, представницима АКВ у заједничкој Комисији 
са „ДДОР Нови Сад“ упутити допис, у којем ће се затражити да се изјасне да 
ли је ова Комисија поводом предмета професионалне грешке Кркљуш Милорада, 
адвоката у Новом Саду, заседала и доносила неку одлуку. 
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ј) Секретар обавештава да имамо неколико захтева за новчану помоћ: од 

Фајт Јелице, спремачице АКВ у пензији за трошкове лечења; од Петковић 
Милорада, адвоката из Београда за трошкове лечења и од Станковић Марка, 
адвоката из Врања за трошкове лечења супруге. 

У краћој дискусији која је уследила постигнут је договор да се разматрање 
ових захтева одложи за наредну седницу, а до тада ће чланови Управног одбора 
добити Начелне ставове за одобравање материјалне помоћи од стране АКВ на 
основу којих ће се одлучивати по поднетим захтевима. 

Разматрање захтева за новчану помоћ Фајт Јелице, спремачице АКВ у 
пензији, Петковић Милорада, адвоката из Београда и Станковић Марка, 
адвоката из Врања одлаже се за наредну седницу, а до тада ће чланови 
Управног одбора добити Начелне ставове за одобравање материјалне помоћи 
од стране АКВ на основу којих ће се одлучивати по поднетим захтевима. 

 
 к) Секретар подсећа да Управни одбор на свакој седници разматра 
уредност измиривања материјалних обавеза адвоката према АК Војводине. 

Свим адвокатима који не испуњавају материјалне обавезе према АК 
Војводине дуже од шест месеци, упућује се обавештење о висини неизмирених 
материјалних обавеза. 

Обевештењем се позива адвокат који нередовно испуњава своје материјалне 
обавезе према АК Војводине, да у року од 8 дана измири своје обавезе, са 
упозорењем да уколико не изврши своје обавезе, Управни одбор ће у складу са 
својим овлашћењима донети решење којим ће се утврдити да су испуњени услови 
за престанак права на бављење адвокатуром. 

Саставни део овог обавештења је и упозорење на одредбе члана 83. Закона о 
адвокатури и о правним последицама у случају брисања из именика адвоката. 
 Након одржане седнице Управног одбора АК Војводине дана 04. 07. 2017. 
године, свим адвокатима АК Војводине који дугују дуже од шест месеци упућено 
је напред наведено обавештење. 
 Обавештењу и позиву АК Војводине за измирење обавеза нису се одазвали 
сви адвокати. 
 Полазећи од одредаба члана 83. став 3 Закона о адвокатури, члана 244. 
Статута АКС и члана 76. став 1 тачка 9 Статута АКВ, предлажем да Управни одбор 
донесе решење о утврђивању услова за брисање за осам адвоката и то:  Крстин 
Марка и Новаковић Радмила, адвокате у Новом Саду, Вукићевић Миодрага, 
адвоката у Врбасу и Радовић Светлану, адвоката у Бачкој Тополи. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 У т в р ђ у ј е  с е  да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Крстин Марку из Новог Сада, са даном 01. 09. 2017. 
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори 
Војводине у року дужем од 6 месеци.  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 У т в р ђ у ј е  с е  да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Новаковић Радмилу из Новог Сада, са даном 01. 09. 2017. 
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори 
Војводине у року дужем од 6 месеци.  

Р Е Ш Е Њ Е 

 У т в р ђ у ј е  с е  да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Вукићевић Миодрагу из Врбаса, са даном 01. 09. 2017. 
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори 
Војводине у року дужем од 6 месеци.  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 У т в р ђ у ј е  с е  да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Радовић Светлани из Бачке Тополе са даном 01. 09. 
2017. године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској 
комори Војводине у року дужем од 6 месеци.  

л) Секретар наводи да је за потребе Огранка АКВ у Новом Саду и Коморе 
ангажована Дуња Димић, мастер правник са положеним правосудним испитом. 
Предлаже да се са Дуњом Димић закључи уговор о привременим и повременим 
пословима уз нето накнаду од 50.000,00 динара, које ће бити исплаћене са 
подрачуна Огранка АКВ у Новом Саду. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Одобрава се закључење уговора о привременим и повременим пословима 
са Дуњом Димић из Новог Сада за обављање послова за потребе Огранка АКВ у 
Новом Саду и АК Војводине са нето зарадом у износу од 50.000,00 динара са 
подрачуна Огранка АКВ у Новом Саду. 

 

љ) Секретар обавештава да је Штрбац Радован, бивши адвокат у Новом 
Саду поднео захтев за враћање статуса адвоката у октобру 2016. године. Управни 
одбор је задужио тадашњег члана Управног одбора Милутина Томовића да сачини 
извештај у овом предмету, који је стигао два дана пре ове седнице, па ће се о овом 
захтеву одлучивати на наредној седници. 

Секретар умножени материјал у овом предмету уручује свим присутним 
члановима Управног одбора, а на захтев Спајић Србислава овај материјал ће се и 
електронским путем доставити члановима Управног одбора. 

 
Секретар констатује да ће се о захтеву Штрбац Радована из Новог Сада 

одлучивати на наредној седници. 
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м) Председник обавештава да Одвјетнички збор адвоката Истре (већином 
адвокати из Пуле до 40 година) желе да дођу у госте о свом трошку код нас,у 
периоду од 21. до 24. септембра 2017. године, заједно са председником 
Одвјетничког збора Истре. 

Михајловић Јован констатује да то није иста разина (Комора-Збор) и пита да 
ли се Хрватска одвјетничка комора слаже са овим? 

Председник наводи да је Хрватска одвјетничка комора упозната са овим и 
да би дошла 32 адвоката, да трошкове оброка и културног програма треба да сноси 
Комора, а домаћини ће бити адвокати Огранка АКВ у Новом Саду (председнике 
осталих огранака обавестићемо о овом догађају). 

Режа Слободан предлаже да Огранак АКВ у Новом Саду преузме 
организацију овог дружења, да буде носилац, а да Комора сноси настале трошкове. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
 

Огранак АК Војводине у Новом Саду ће бити организатор дружења са 
адвокатима Одвјетничког збора Истре у периоду од 21. до 24. септембра 2017. 
године, а трошкове хране и културног програма ће сносити Адвокатска комора 
Војводине. 
 

Усваја се извештај секретара Управног одбора у целости. 

 

6. и 7. Нацрт измена и допуна Статута АКВ и Нацрт новог 
Пословника о раду Скупштине АКВ 

 
 Председник предлаже да се на данашњој седници не дискутује о овим 
текстовима, с обзиром да смо утврдили да су то сада нацрти ових аката и да ћемо 
их ставити на јавни увид – објавићемо текстове на сајту Коморе као Нацрт 
Управног одбора. Потребно је да формирамо Радну групу за измене и допуне 
Статута АКВ и Пословника о раду Скупштине АКВ, предлаже да председник буде 
Биљана Бјелетић, адвокат у Панчеву, а чланови Караћ Милан и Копања Владимир, 
адвокати у Новом Саду). Председник предлаже да јавна расправа траје 30 дана, 
након чега ће нам Радна група доставити свој коначни предлог ових аката за 
следећу седницу. 
 Уследила је дискусија у којој су учествовали Михајловић Јован, Спајић 
Србислав, Костић Владислав. 
 Председник наводи да ћемо данас на огласној табли Коморе објавити 
текстове нацрта Статута и Пословника, рок од 30 дана ће тећи од тада. Следећи 
Управни одбор ће бити почетком октобра и онда ће се разматрати предлози нацрта 
који ће ићи на Скупштину крајем октобра. 

Председник ставља на гласање предлог да се предложени текст Нацрта 
измена и допуна Статута АК Војводине и Нацрта Пословника о раду Скупштине 
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ставља на јавну расправу која ће трајати до 01. 10. 2017. године, а наведени 
предлози ће бити објављени на огласној табли и веб страници АК Војводине. 
Такође, предлаже именовање Радне групе за измене и допуне Статута АКВ и 
Пословника о раду Скупштине АКВ као што је навео. 

Након гласања Управни одбор већином гласова (7 „за“, 1 „уздржан“) доноси 
 

О Д Л У К У  
 

Нацрт измена и допуна Статута АК Војводине и Нацрт Пословника о 
раду Скупштине АК Војводине ставља се на јавну расправу која ће трајати до 
01. 10. 2017. године, а наведени предлози ће бити објављени на огласној табли и 
веб страници АК Војводине.  

Именује се Радна група за измене и допуне Статута АК Војводине и за 
Пословник о раду Скупштине АК Војводине у саставу: председник Биљана 
Бјелетић, адвокат у Панчеву и чланови Караћ Милан и Копања Владимир, 
адвокати у Новом Саду. 

Текстови Нацрта измена и допуна Статута АК Војводине и Нацрта 
Пословника о раду Скупштине АК Војводине биће објављени на огласној табли 
АК Војводине дана 01. 09. 2017. године. 

 
Спајић Србислав напушта седницу у 20,55 часова. 
 

  8. Препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака 
 
 Председник даје реч Михајловић Јовану који је председник Комисије формиране 
за израду предлога ових правила. 
 Михајловић Јован наводи да је Огранак АКВ у Новом Саду донео своја Правила 
која се могу усвајати јер се њима жури, а за остале огранке још треба радити на 
тексту Правила, па предлаже да се одложи доношење одлуке о препоруци 
огранцима. 
  Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке о препоруци огранцима АК Војводине за 
доношење нових Правила о раду огранака. 

Председник ставља на гласање потврђивање Правила Огранка АКВ у Новом 
Саду која су усвојена на Скупштини Огранка дана 29. 08. 2017. године. 

Уследила је дискусија у којој су учествовали Костић Владислав, Мољац 
Александар, председник, Михајловић Јован и Добросављев Срђан.  

Спајић Србислав се вратио на седницу у 21 час. 
Након гласања Управни одбор доноси једногласно 

 
О Д Л У К У 
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  Потврђују се Правила Огранка АК Војводине у Новом Саду која су усвојена 
на Скупштини Огранка дана 29. 08. 2017. године. 
 
  Спајић Србислав, уз образложење, напушта седницу у 21,07 часова. 

9. Предлог Скупштини АКВ за оснивање Фонда солидарности АКВ и 
предлог Правилника о Фонду Солидарности АКВ 

  Председник даје реч Радовановић Бранимиру који је сачинио предлог 
Правилника о Фонду Солидарности АКВ. 
  Радовановић Бранимир наводи да је идеја овог Правилника да се из овог 
Фонда даје акутна, краткорочна помоћ. Циљне групе су краткотрајне болести до 6 
месеци, породиље у последња три месеца трудноће и прва три месеца детета, 
колеге чије су се жене породиле. Предвиђено је и учешће приправника. Комисија 
која одлучује о поднетим захтевима је многобројна и по саставу је из свих 
огранака, састају се једном месечно уз волонтерску помоћ пријатеља лекара. 
Коришћена су искуства АК Чачка који то раде већ 15 година. 
  Председник наводи да је идеја племенита и отвара дискусију. 
  У дискусији су учествовали Режа Слободан, Михајловић Јован, Радовановић 
Бранимир, Заварко Арпад, Николић Милош. 
  Председник ставља на гласање Предлог Скупштини АКВ за оснивање Фонда 
солидарности АКВ и предлог Правилника о Фонду Солидарности АКВ. 

Након гласања Управни одбор већином гласова (6 „за“ и 2 „против) доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се Предлог Скупштини АК Војводине за оснивање Фонда 
солидарности АК Војводине и Предлог Правилника Фонда солидарности АК 
Војводине. 

 
10. Оснивање Секције младих адвоката АКВ и усвајање Правилника о 

раду Секције младих адвоката 
 
Председник предлаже да се одлучивање по овој тачки дневног реда одложи 

јер је потребно још радити на тексту предлога Правилника, као и да се формира 
Радна група за рад на овом предлогу Правилника. Предлаже да Радну групу чине 
Гвозденац Иван, Папић Бојан и Белић Ивана, адвокати у Новом Саду и да до 
следеће седнице доставе коначни предлог Правилника. 

 
Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

Одлаже се доношење одлуке о оснивању Секције младих адвоката АКВ и 
усвајање Правилника о раду секције младих адвоката. 
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Формира се Радна група за рад на Предлогу Правилника о раду секције 
младих адвоката у саставу: Гвозденац Иван, Папић Бојан и Белић Ивана, 
адвокати у Новом Саду. 

 
11. Оснивање Одбора адвокатских приправника и усвајање Правилника о 

раду  
 
Председник наводи да у дневном реду није баш добро формулисана ова 

тачка дневног реда и да би требало да гласи: Разматрање и одобравање Правила о 
раду Одбора адвокатских приправника. 

Михајловић Јован ставља примедбу да у тексту Правила није добро 
регулисано како се бирају први чланови Одбора. 

Режа Слободан наводи да за овај Одбор постоји правни основ, а да технички 
то треба урадити као за удружење грађана. Ова Правила приправници треба да 
усвоје на свом првом састанку на који ће сви бити позвани. 

Председник ставља на гласање предлог да се закаже конститутивни скуп 
адвокатских приправника АК Војводине ради оснивања Одбора адвокатских 
приправника и доношења Правила о раду адвокатских приправника. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси следећу 
 

О Д Л У К У 

Заказаће се  конститутивни скуп адвокатских приправника АК 
Војводине ради оснивања Одбора адвокатских приправника и доношења 
Правила о раду адвокатских приправника. 

 
12. Разрешење и именовање чланова Већа предавача и Измене Правилника 

о Академији АКВ 
 

Секретар предлаже да члан 11. став 2. Правилника о Академији Адвокатске 
коморе Војводине буде измењен тако што ће се вратити ранија формулација овог 
става: „Радом Већа предавача руководи Председник Већа предавача кога бирају 
чланови Већа из својих редова.” 

Након гласања Управни одбор једнгласно доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 11.ст.2. Правилника о Академији Адвокатске коморе Војводине мења 
се и гласи: 

“ Радом Већа предавача руководи Председник Већа предавача кога бирају 
чланови Већа из својих редова.” 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана истицања на огласној табли 
Адвокатске коморе Војводине. 
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Председник наводи да Веће предавача и Академија АКВ већ дуже време на 
раде, па предлаже да се садашњи чланови Већа предавача: мр Мирјана Јовановић 
Томић, Вег др Енике, Дејан Укропина, адвокати у Новом Саду и Ђорђе Мисиркић, 
адвокат у Руми разреше чланства у Већу предавача Академије АКВ. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Разрешавају се чланства у Већу предавача Академије АК Војводине мр 
Мирјана Јовановић Томић,  др Вег Енике, Дејан Укропина, сви адвокати у 
Новом Саду и Ђорђе Мисиркић, адвокат у Руми. 

 
Председник предлаже да се за нове чланове Већа предавача Академије АКВ 

именују Бранко Татић, Ђурђевић Владимир, Радоњанин Мирела, адвокати у Новом 
Саду и Михајловић Јован, адвокат у Зрењанину. Они ће међу собом изабрати 
председника Већа предавача.  

Након гласања Управни одбор једногласно доноси следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Именују се за чланове Већа предавача Академије АК Војводине Бранко 
Татић, Тања Арсић, Мирела Радоњанин, Владимир Ђурђевић, адвокати у 
Новом Саду и Јован Михајловић, адвокат у Зрењанину. 

Чланови Већа предавача Академије АК Војводине ће председника Већа 
изабрати из својих редова. 

13. Формирање радног тела - Комисије АКВ за мишљења по предметима 
осигурања од одговорности 
 
Председник наводи да је постојала оваква Комисија али да никада није 

радила већ је Дејан Укропина као председник те Комисије сам давао мишљења, 
која свакако нису обавезујућа. Овој теми се озбиљно мора приступити. 
Председник предлаже да председник ове Комисије буде Вукашин Јововић, 
адвокат у Новом Саду који се активно укључио у преговоре са „ДДОР Нови Сад“. 
Позива присутне да предложе још два члана. 

Костић Владислав предлаже Стојановић Зорана, адвоката у Новом Саду, 
иако не види разлог за постојање ове Комисије, јер мишљење не обавезује „ДДОР 
Нови Сад“. 

Режа Слободан предлаже да се тражи од огранака да дају предлоге за ову 
Комисију, да не радимо као што се радило раније него да уведемо мало више 
демократичности. 

Председник подсећа да су сви присутни добили раније дневни ред па су 
могли припремити своје предлоге за ову тачку, те позива присутне да се за 
следећу седницу припреме другачије.  

Режа Слободан предлаже Костић Владимира, адвоката у Панчеву. 
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Председник затим ставља на гласање предлог да се формира Комисија за 
мишљења по предметима осигурања од одговорности коју би чинили Вукашин 
Јововић, адвокат у Новом Саду као председник и чланови Стојановић Зоран, 
адвокат у Новом Саду и Костић Владимир, адвокат у Панчеву. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси следећу 
 

О Д Л У К У 

Формира се Комисија за мишљења по предметима осигурања од 
одговорности у саставу Вукашин Јововић, адвокат у Новом Саду, председник 
и Стојановић Зоран, адвокат у Новом Саду и Костић Владимир, адвокат у 
Панчеву, чланови. 

 
14. Разрешење и именовање чланова Испитне комисије за полагање 

адвокатског испита  
 

Председник наводи да се ова тачка скида са дневног реда данашње седнице, јер 
предлог за чланове Испитне комисије за полагање адвокатског испита мора да да 
Веће предавача. Након што Веће предавача буде дало свој предлог, електронском 
седницом ћемо одлучивати о овоме, да кандидати за адвокатски испит не би 
предуго чекали. 

 
Узима се на знање информација. 

 
15. Финансијски извештај стручне службе 

 
Секретар износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне 

службе за ову седницу.  
Предлаже да се извештај усвоји и да се, као што се то чини на свакој 

седници, упуте опомене адвокатима који дугују више од шест месеци. 
 Након тога Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л  У К У 

 
Прихвата се финансијски извештај стручне службе у целости. 

  
Након прихваћеног извештаја, Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
 Свим адвокатима који имају неизмирене материјалне обавезе према АК 
Војводине дуже од шест месеци упутити обавештење о висини дуга, са 
позивом да у року од 8 дана од дана пријема обавештења  измире своје обавезе. 
 Са обавештењем, адвокатима упутити и упозорење о последицама 
неизмирења материјалних обавеза у смислу члана 83. Закона о адвокатури.  
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16. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале 
промене 

Секретар износи да је за ову седницу 16 кандидата поднело захтев за упис у 
именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 21 кандидат. 

Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвоката. 
Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Одобрава се захтев за упис у Именик адвоката АК Војводине за следеће 

кандидате: 
1. Видовић Горан, Петроварадин  
2. Поповић Ружица, Нови Сад  
3. Малиновић Марија, Нови Сад  
4. Топић Марко, Нови Сад  
5. Керац Анђелка, Ченеј  
6. Гузина Соња, Нови Сад  
7. Јефић Борјана, Нови Сад  
8. Рајковић Милица, Стара Пазова  
9. Максић Бојан, Зрењанин  
10. Биро Анико, Мали Иђош  
11. Тумбас Мартина, Суботица  
12. Сулоцки Ивана, Нови Сад  
13. Арсенијевић Дарија, Нови Сад  
14. Туфегџић Владан, Нови Сад  
15. Јандрић Виловски Маја, Нови Сад  
16. Радошевић Јована, Нови Сад  
 
Секретар предлаже да се кандидатима који су поднели захтев за ослобађање 

дела трошкова уписа у именик адвоката усвоје захтеви, јер испуњавају услове из 
Одлуке о мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик 
адвоката, осим за Рајковић Милицу из Старе Пазове која не испуњава услов да је 
обављала адвокатско приправничку вежбу у трајању од две године. 

Након тога Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 
Одбија се захтев Рајковић Милице, дипл.правника из Старе Пазове за 

ослобађање трошкова уписа у именик адвоката. 
 
Након тога Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Кандидатима који су поднели захтеве за ослобађање трошкова уписа у 

именик адвоката усвајају се захтеви, с обзиром да испуњавају услове из Одлуке о 
мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик адвоката. 
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Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвокатских приправника. 
Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Одобрава се захтев за упис у Именик адвокатских приправника АК 

Војводине за следеће кандидате: 
1. Јовић Светлана, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)  
2. Ђукић Александра, Нови Сад (Остојић Горан, адвокат, Нови Сад)   
3. Пршић Маја, Нови Сад (Алексић др Немања, адвокат, Нови Сад)   
4. Мијаковац Нађа, Нови Сад (Бобан Петар, адвокат, Нови Сад)  
5. Манојловић Бранкица, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)   
6. Ивановић Јелена, Нови Сад (Стојковић Ајша, адвокат, Нови Сад)   
7. Стевановић Драгана, Нови Сад (Алексић др Немања, адвокат, Нови 

Сад)  
8. Јовић Неда, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  
9. Алексић Ана, Нови Сад (Ивановић Зоран, адвокат, Нови Сад)  
10. Петровић Ана, Нови Сад (Оберман Игор, адвокат, Нови Сад)  
11. Капамаџин Бојан, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)  
12. Штрбац Миран-Радован, Нови Сад (Војновић Миодраг, адвокат, 

Нови Сад)  
13. Поповић Владимир, Нови Сад (Жигић Дане, адвокат, Нови Сад)   
14. Радић Игор, Бачка Паланка (Трифуновић Александар, адвокат, Бачка 

Паланка)  
15. Марков Нина, Зрењанин (Стоиљковски Владимир, адвокат, 

Зрењанин)  
16. Бабић Наташа, Зрењанин (Лужаић Дане, адвокат, Зрењанин)  
17. Ловрић Дамир, Сомбор (Бурсаћ Горан, адвокат, Сомбор)  
18. Новак Даница, Суботица (Матић Мирослав, адвокат, Суботица) 
19. Вићановић Павле, Рума (Грбић Никола, адвокат, Рума)  
20. Величковић Јелена, Панчево (Ђурић Ђорђе, адвокат, Панчево) 
21. Пјевач Ивана, Панчево (Љубић Тодоран Маринела, адвокат, Панчево)  

 
17. Предлог за именовање в.д. заменика председника Дисциплинског суда 

АК Војводине 
 
 Председник износи да је председник Дисциплинског суда АК Војводине  
упутио предлог Управном одбору да донесе одлуку о именовању вршиоца 
дужности заменика председника Дисциплинског суда за Сабо Звонка, адвоката у 
Врбасу.  
 Ово из разлога што је изабрани  заменик председника Дисциплинског 
суда Сувајџић Ненад, адвокат у Новом Саду поднео Скупштини АК Војводине 
захтев за разрешење, изјаснивши се да не жели више да врши ту функцију.  
 У образложењу предлога се наводи да је немогуће формирати довољан 
број првостепених дисциплинских већа са једнаким оптерећењем тих већа 
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дисциплинским предметима. Овако именовани вршилац дужности заменика 
председника Дисциплинског суда би ту функцију вршио до изборне Скупштине 
АКВ. 
 Након тога Управни одбор већином гласова (8 „за“ и 1 „уздржан“) 
доноси 
 

О Д Л У К У  
 

Именује се за вршиоца дужности заменика председника Дисциплинског 
суда АК Војводине Сабо Звонко, адвокат у Врбасу, до избора новог заменика. 

 
Управни одбор је донео и следећа решења: 
 

 ЈЕФИЋ БОРЈАНА, дипломирани правник, рођена 14. 08. 1988. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Вељка Петровић 8/80. 
 ГУЗИНА СОЊА, дипломирани правник, рођена 22. 01. 1990. године уписује се 08. 09. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милована 
Глишића 6. 
 ПОПОВИЋ РУЖИЦА, дипломирани правник, рођена 08. 12. 1986. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Аугуста Цесарца 1. 
 МАЛИНОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 26. 11. 1978. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Војвођанских бригада 15/I, стан 3. 
 ТОПИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 09. 08. 1986. године уписује се 08. 09. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Ћирпанова 4. 
 КЕРАЦ АНЂЕЛКА, дипломирани правник, рођена 18. 01. 1983. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ченеју, Салаш 
106. 
 ТУМБАС МАРТИНА, дипломирани правник, рођена 21. 04. 1989. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг 
Лазара Нешића 3/2/31. 
 БИРО АНИКО, дипломирани правник, рођена 04. 11. 1971. године уписује се 08. 09. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Малом Иђошу, Главна 
36. 
 МАКСИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 07. 12. 1984. године уписује се 08. 09. 2017. године 
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Светозара 
Марковића 3. 
 ЈАНДРИЋ ВИЛОВСКИ МАЈА, дипломирани правник, рођена 25. 06. 1984. године уписује се 08. 09. 
2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом 
Саду, Лазе Лазаревића 41/5. 
 РАДОШЕВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 26. 02. 1982. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Футошка 12. 
 СУЛОЦКИ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 05. 04. 1987. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Максима Горког 11/1. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника СУЛОЦКИ ИВАНА, адвокатски приправник код 
Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2017. године због уписа у Именик 
адвоката ове Коморе. 
 ВИДОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 07. 02. 1987. године уписује се 08. 09. 2017. године 
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, 
Буковачки пут 31. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ВИДОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код 
Тапалага Тодора, адвоката у Зрењанину, са даном 07. 09. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове 
Коморе. 
 РАЈКОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 12. 1987. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој 
Пазови, Карађорђева 5, стан 1. 
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 Брише се из Именика адвокатских приправника РАЈКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код 
Марковић Владимира, адвоката у Старој Пазови, са даном 07. 09. 2017. године због уписа у Именик адвоката 
ове Коморе. 
 АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1990. године уписује се 08. 09. 
2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом 
Саду, Васе Стајића 30. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈА, адвокатски приправник 
код Јефтић Саше, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове 
Коморе. 
 ТУФЕГЏИЋ ВЛАДАН, дипломирани правник, рођен 03. 03. 1981. године уписује се 08. 09. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Футошка 60. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ТУФЕГЏИЋ ВЛАДАН, адвокатски приправник код 
Ђајић Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе. 
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ 
СВЕТЛАНА, рођена 26. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у 
Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ 
АЛЕКСАНДРА, рођена 15. 08. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојић Горана, адвоката 
у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРШИЋ 
МАЈА, рођена 11. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др Немање, адвоката у 
Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЈАКОВАЦ НАЂА, рођена 31. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бобан Петра, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МАНОЈЛОВИЋ БРАНКИЦА, рођена 16. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин 
Соње, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ИВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 15. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 18. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алексић др 
Немање, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
АЛЕКСИЋ АНА, рођена 03. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивановић Зорана, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПЕТРОВИЋ АНА, рођена 30. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Оберман Игора, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КАПАМАЏИН БОЈАН, рођен 09. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТРБАЦ 
МИРАН-РАДОВАН, рођен 06. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 23. 01. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жигић Данета, 
адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИЋ 
ИГОР, рођен 08. 03. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трифуновић Александра, адвоката у 
Бачкој Паланци, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВ 
НИНА, рођена 20. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стоиљковски Владимира, адвоката 
у Зрењанину, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАБИЋ 
НАТАША, рођена 18. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лужаић Данета, адвоката у 
Зрењанину, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВРИЋ 
ДАМИР, рођен 11. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бурсаћ Горана, адвоката у 
Сомбору, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАК 
ДАНИЦА, рођена 21. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у 
Суботици, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ВИЋАНОВИЋ ПАВЛЕ, рођен 16. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбић Николе, 
адвоката у Руми, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ВЕЛИЧКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 29. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурић Ђорђа, 
адвоката у Панчеву, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЈЕВАЧ 
ИВАНА, рођена 26. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, 
адвоката у Панчеву, дана 07. 09. 2017. године, у трајању од две године.  
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУШКИЊА ХАЈНРИХ АНИКО, 
адвокат у Новом Саду са даном 15. 07. 2017. године, на лични захтев. 
 Станић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАКСИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом 
Саду са даном 25. 07. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Максић Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ЉУБОМИР, адвокат 
у Сремској Митровици са даном 30. 06. 2017. године, на лични захтев. 
 Комленац Влајко, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМЕУНОВИЋ ДУШАНКА, 
адвокат у Суботици са даном 28. 06. 2017. године, услед смрти. 
 Радојчић Радмила, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АНТИЋ ЖИВКА, адвокат у Новом 
Саду са даном 30. 09. 2017. године, на лични захтев. 
 Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Рашета Јовица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧОНИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом 
Саду са даном 31. 08. 2017. године, на лични захтев. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Ристић Драгослав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ТОДОР, адвокат у Каћу 
са даном 08. 08. 2017. године, услед смрти. 
 Трифковић Ненад, адвокат у Петроварадину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ  СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДУЛОВИЋ ДАНЕ, адвокат у 
Суботици са даном 31. 08. 2017. године, због пензионисања. 
 Војнић Мирјана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАЛДИЋ 
ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовановић 
Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИСАКОВ САЊА, 
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ивановић Зорана, адвоката у 
Новом Саду, са даном 01. 06. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ 
САВИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Копривица Зорана, 
адвоката у Новом Саду, са даном 05. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАСИЉЕВИЋ 
ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, 
адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ 
СТАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, 
адвоката у Новом Саду, са даном 06. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖАГАР 
КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Новковић 
Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 08. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТИЋАНИН 
ДАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Иванчић Милице, 
адвоката у Новом Саду, са даном 19. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУГАРИН 
ЖЕЉКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Славковић Немање, 
адвоката у Новом Саду, са даном 22. 06. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋ ЈЕЛЕНА, 
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Димитријевић Гавре, адвоката у 
Новом Саду, са даном 10. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СОЛАРЕВИЋ 
ДАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, 
адвоката у Новом Саду, са даном 28. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕРЕШ ЈУДИТ, 
адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Миловановић Данијеле, адвоката 
у Темерину, са даном 01. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРЧОК 
МАРИЈА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурчок Павела, 
адвоката у Зрењанину, са даном 01. 07. 2017. године. 
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 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХОЏИЋ 
ИЛИЈАНА, адвокатски приправник у Бачкој Тополи, на адвокатско приправничкој вежби код Хоџић Ахмета, 
адвоката у Бачкој Тополи, са даном 30. 06. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋАТИЋ 
ВЕДРАНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Папулић Ђорђа, 
адвоката у Панчеву, са даном 06. 07. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЉОВИЋ 
РАДОШ, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, 
адвоката у Инђији, са даном 30. 06. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ 
АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, 
адвоката у Инђији, са даном 30. 06. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДОБРИЈЕВИЋ 
ДАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката 
у Новом Саду, са даном 25. 08. 2017. године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ПАЛАЛИЋ ЈОВАНУ, адвокату у Новом Саду,  привремено престаје 
право на бављење адвокатуром због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије, 
почев од 01. 09. 2017. године, док траје посланички мандат. 
 Божовић Бранко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БАЦКОВИЋ ЗОРАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 17. 07. 2017. године. 
 Рајачић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ПЛАЧКОВ МАРТИНОВИЋ ОЛИВЕРИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 
12. 07. 2017. до 11. 07. 2018. године. 
 Вујовић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да РЊАК ВИДОВИЋ МИЛАНИ, адвокату у Суботици, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 10. 07. 
2017. године. 
 Рвовић Рада, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БРСТИНА ДРАГАНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 11. 07. 2017. године. 
 Михаљевић Срђан, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЦВИЈИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због боловања, почев од 03. 07. 2017. 
године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да АЧАНСКИ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 21. 07. 2017. године. 
 Бјелобаба Александар, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЗДРАВКОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства, почев од 28. 09. 2017. године. 
 Сератлић Миљан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ВУЧЕНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Суботици, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 26. 08. 2017. до 26. 
08. 2018. године. 
 Карањац Рацић Невенка, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је ЈЕВТИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 13. 
07. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског 
одсуства и неге детета. 
               Јевтић Бојан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је ЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 07. 07. 
2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског 
одсуства и неге детета. 
               Ружичић Растко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да је ЂУЛИНАЦ ИВАНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 28. 
07. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског 
одсуства и неге детета. 
               Суботић Марина, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је ВИДИЋ МАНАСТИРАЦ ВИДОСАВА, адвокат у Сремској Митровици, 
наставила са радом дана 11. 07. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење 
адвокатуром због боловања. 
               Видић Милица, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да је БОГДАНОВИЋ НЕВЕНКА, адвокат у Сремским Карловцима, наставила 
са радом дана 25. 08. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром 
због боловања. 
               Николић Александар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Добрић Даниела, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које 
сада гласи Кубуровић. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Гашевић Андријана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, 
које сада гласи Арсић. 
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 Узима се на знање да је ИЛИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 10. 07. 2017. године, те да 
исту наставља код Патрић Бојана, адвоката у Вршцу, дана 11. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДОЊИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Чоки прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Лазић Исидора, адвоката у Чоки дана 01. 07. 2017. године, те да исту 
наставља код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 02. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ХИНИЋ МАРТА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду дана 03. 08. 2017. године, те да 
исту наставља код Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 04. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ТРАЈКОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 07. 08. 2017. године, те да 
исту наставља код Поповић Соње, адвоката у Новом Саду, дана 08. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је СМИЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду 
прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јовичић Саре, адвоката у Новом Саду дана 03. 08. 2017. године, 
те да исту наставља код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 04. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КОРАЋ МИЛЕ, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско 
приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду дана 12. 07. 2017. године, те да исту наставља 
код Кораћ Данета, адвоката у Новом Саду, дана 13. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЛАБОВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Бечеју прекинула адвокатско 
приправничку вежбу код Драпшин Живане, адвоката у Бечеју дана 30. 06. 2017. године, те да исту наставља 
код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 01. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МРЂА МИЛИЦА, адвокатски приправник у Бечеју прекинула адвокатско 
приправничку вежбу код Злоколица Слободана, адвоката у Бечеју дана 27. 04. 2017. године, те да исту 
наставља код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 28. 04. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду дана 21. 08. 2017. 
године, те да исту наставља код Давидов др Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 22. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2017. године, те 
да исту наставља код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да су Чолић Маја и Добановачки Ђорђе, адвокати у Новом Саду приступили 
Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, 
почев од 14. 07. 2017. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Нишић Јелене, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско 
приправничкој вежби код Дикосавић Томислава, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско 
приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 09. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Међеши Александре, адвокатског приправника у Кули, на адвокатско 
приправничкој вежби код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули за продужење адвокатско приправничке вежбе 
за четврту годину, закључно са 03. 09. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Беловић Маје, адвокатског приправника у Сремској Митровици, на адвокатско 
приправничкој вежби код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици за продужење 
адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 09. 2018. године. 
 Узима се на знање да је ПОПОВ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске 
канцеларије у Сенту, Главни трг 4, почев од 10. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија «Карадаревић са сарадницима» из Новог 
Сада, преселила своје седиште на адресу Максима Горког 5/14, почев од 13. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈОСИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Данила Киша 13, почев од 06. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЛАНДЕКА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Милоја Чиплића 8, стан 19, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ДЕЛИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Гогољева 28, стан 21, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је АЋИМОВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Каћу, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Светосавска 11, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КРУНИЋ БРАНЕ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Владимира Назора 8, почев од 06. 07. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МАТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Матије Корвина 11, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЗАКИЋ НИКОЛА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Матије Корвина 11, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДИНОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Матије Корвина 11, почев од 01. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ТАНЧИЋ ЉУБИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Његошева 21/а, почев од 17. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈОСИФОВИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
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 Узима се на знање да је ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је БРАНКОВ БОБА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КЕЧА УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију 
на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАСМИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је БАБИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ГАШЕВИЋ АНДРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВЛАХОВИЋ МИТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 79, почев од 21. 08. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЛАЗАРЕВИЋ НИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Косовска 4/12, почев од 04. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Вељка Петровића 8, почев од 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЗДРАВКОВИЋ ЖЕЉКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Шекспирова 46/IV/16, почев од 01. 09. 2017. године. 
 

17. РАЗНО      
 

           Мољац Александар наводи да је комплет књига за припрему правосудног 
испита који Комора има у библиотеци застарео. Предлаже да се купи два или три 
комплета важеће литературе за припрему правосудног испита. 
           Председник сматра да је боље да ову литературу набављају огранци према 
својим потребама, са чиме су се сви сложили. 

 
 

 
 

Седница је закључена у 22,08 часова. 
          

 
         

         Записник водила 
Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 
           Марија Белић 


	ЗАПИСНИК
	СА 3. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА
	АК ВОЈВОДИНЕ

