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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:1-5/2017 

Дана, 06. 10. 2017. године 
 
 

ЗАПИСНИК 
 СА 5. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    
ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

дана 06. 10. 2017. године 
 
 Седници присуствују: Владимир Бељански, председник АК Војводине, 
Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног 
одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, и чланови Управног одбора: 
Предраг Басарић, Јожа Ласло, Јован Михајловић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, 
Србислав Спајић.  
 Одсутни: Кнези Антун, Владислав Костић, Александар Мољац, Душан 
Николић и Драган Вујовић, чланови Управног одбора Адвокатске коморе 
Војводине. 
 Седници присуствују и: Бесеровац Љубица, Радишић Гутеша Весна, 
Коњевић Драган и Добросављев Срђан, председници огранака АКВ, Младен Грбић, 
члан УО АКВ у АКС и Белић Ивана, Папић Бојан, Марић Рајко, Гвозденац Иван, 
Арсић Тања, чланови радних тела Управног одбора. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 
Председник отвара 5. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује 

да Управни одбор има кворум потребан за рад и одлучивање.  
1. Председник чита предложени дневни ред. . 
Пре гласања о предложеном дневном реду, предлаже да се у тачки 10. 

изостави део „Измена и допуна Правила о раду Огранка АКВ у Новом Саду“, као и 
да се одлучи о предлогу за допуну дневног реда који сте данас добили. 

Спајић Србислав наводи да је дневни ред преобиман и да се све предвиђено 
не може постићи данас, као и да би овакав дневни ред требало поделити на две 
седнице. 

Председник наводи да нећемо дискутовати о свему уколико присутни нису 
спремни, а ако буде потребе биће још једна седница. 
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 Председник износи предлог тачака за допуну дневног реда: тачка 25. 
„Формирање Радне групе за отварање клуба адвоката петком“, тачка 26. „Оставка 
члана Већа предавача Академије АК Војводине Јована Михајловића и избор новог 
члана“, тачка 27. „Предлог Плана рада Академије АК Војводине за другу половину 
2017. године“, тачка 28. „Извештај Комисије за прибављање понуда од овлашћених 
агенција ради промовисања адвокатуре и АК Војводине“, тачка 29. „Захтев Огранка 
АК Војводине у Зрењанину да се да сагласност за плаћање износа од 380.945,00 
динара за досадашње трошкове адаптације пословног простора Огранка са 
подрачуна Огранка“. 

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 одлуке са електронске седнице од 12. 09. 2017. године о 

именовању чланова Комисије за полагање адвокатског испита 
4. Извештај председника АК Војводине 
5. Извештај секретара АК Војводине 
6. Предлог измена и допуна Статута АКВ (чл. 76 ст. 1 тач. 2 Статута) 
7. Предлог Пословника о раду Скупштине АКВ (чл. 76 ст. 1 тач. 2 

Статута) 
8. Оснивање Секције младих адвоката АКВ и усвајање Правила о раду 

Секције младих адвоката 
9. Одобравање Правила о раду Одбора адвокатских приправника 
10. Потврђивање Правила о раду Огранка АКВ у Сремској Митровици и 

Измена и допуна Правила о раду Огранка АКВ у Новом Саду 
11. Препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака 

(чл. 76 ст. 1 тач. 35 Статута) 
12. Разрешење испитивача Комисије за полагање адвокатског испита 
13. Формирање Комисије за међународне везе 
14. Сазивање редовне Скупштине АК Војводине за 04. 11. 2017. године  
15. Нова пореска решења, извештаји и одлуке 
16. Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању 

АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године 
17. Уговор са „ДДОР Нови Сад“ о колективном осигурању адвоката од 

професионалне одговорности 
18. Уговор са Институтом за заштиту на раду из Новог Сада о 

безбедности и заштити на раду за потребе АК Војводине 
19. Иницијатива за оцену уставности Закона о заштити конкуренције 
20. Протокол о сарадњи са Галеријом Матице српске 
21. Формирање Радне групе за адаптацију таванског простора АК 
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Војводине и могућности проширења  
22. Плаћање чланарине АК Србије 
23. Финансијски извештај стручне службе 
24. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 

остале     промене 
25. Формирање Радне групе за отварање клуба адвоката петком 
26. Оставка члана Већа предавача Академије АК Војводине Јована 

Михајловића и избор новог члана 
27. Предлог Плана рада Академије АК Војводине за другу половину 

2017. године 
28. Извештај Комисије за прибављање понуда од овлашћених агенција 

ради промовисања адвокатуре и АК Војводине 
29. Захтев Огранка АК Војводине у Зрењанину за сагласност за плаћање 

износа од 380.945,00 динара за досадашње трошкове адаптације 
пословног простора Огранка са подрачуна Огранка АКВ у Зрењанину 
 

2. Усвајање записника са претходне седнице  
  
            Председник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне 
седнице Управног одбора, односно да ли се овај записник усваја?  

Председник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са претходне 
седнице Управног одбора. 
            Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно 
усваја записник са претходне седнице Управног одбора. 
  
       3.     Председник пита присутне да ли има примедби на записник са 
електронске седнице Управног одбора од 12. 09. 2017. године, односно да ли се 
овај записник усваја.  
            Подсећа да је на овој седници донета одлука о именовању чланова Комисије 
за полагање адвокатског испита. 
           Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  
 

О Д Л У К У  
 

Потврђује се одлука са електронске седнице Управног одбора од 12. 09. 
2017. године којом се усваја предлог Већа предавача Адвокатске Академије АК 
Војводине, те се за чланове Комисије за полагање адвокатског испита на 
мандат од три године именују: 

1. Копања Владимир, адвокат из Новог Сада;  
2. Мисиркић Ђорђе, адвокат из Руме;  
3. Др Кнежевић Сима, адвокат из Новог Сада;  
4. Др Бељански Слободан, адвокат из Новог Сада.  
 
4. Извештај председника АК Војводине 
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- Председник као информацију наводи да су у АК Србије одржани избори 16. 

09. 2017. године и да је за председника изабран Виктор Гостиљац, адвокат у 
Београду, а за потпредседника Јасмина Милутиновић, адвокат у Чачку (председник 
АК Чачка). 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник наводи да ће се, на предлог колеге Режа Слободана, од наредне 

седнице Управног одбора почети са аудио снимањима седница и те снимке бисмо 
чували у рачунару. Сада се снима на диктафону који није власништво Коморе, па 
из тог разлога је предлог да се званично са снимањима крене од наредне седнице.   
            Такође предлаже да се на самој седници одлуке доносе у начелу, а да се 
језички дотерају приликом сачињења отправка одлуке и записника. 

     Председник ставља на гласање ова два предлога. 
     Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Од наредне седнице Управног одбора АК Војводине вршиће се аудио 
снимање седница диктафоном, а потом ће се аудио снимци чувати у рачунару 
Адвокатске коморе Војводине. 
 На седницама Управног одбора одлуке се доносе у начелу, а језичко 
усклађивање ових одлука се врши приликом израде записника са седнице и 
отправка одлуке. 
  
 -  Председник наводи да су Горан Илић, председник Дисциплинског суда и 
Жарко Николић, заменик председника Дисциплинског суда изразили жељу да 
присуствују годишњем саветовању судија „Судијски дани 2017. године“ које је 05. 
10. 2017. почело у Врњачкој Бањи и траје до 07. 10. 2017. године, у организацији 
Врховног касационог суда. Сматра да је сврсисходно да колеге присуствују овом 
саветовању, а обавезали су се да о наведеном саветовању сачине извештај и 
организују катедру. Како је саветовање почело јуче, они су отпутовали, па 
предлаже да се донесе одлука да се упућују на наведени семинар, као и да се 
одобри плаћање путних трошкова и хотелског смештаја. 
 Након тога Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Горан Илић, председник Дисциплинског суда и Жарко Николић, заменик 
председника Дисциплинског суда АК Војводине упућују се на годишње 
саветовање судија „Судијски дани 2017. године“ које траје од 05. до 07. 10. 2017. 
године у Врњачкој Бањи, у организацији Врховног касационог суда. 
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Горану Илићу и Жарку Николићу се одобрава плаћање путних трошкова и 
хотелског смештаја за присуствовање овом саветовању. 

Горан Илић и Жарко Николић се обавезују да о наведеном саветовању 
сачине извештај и организују катедру. 

 
-    Председник обавештава да се у организацији Министарства правде 

организују округли столови по градовима у Србији у вези са предстојећим 
изменама Устава. На једном од таквих округлих столова у Београду су 
присуствовали Тања Арсић, Биљана Бјелетић и Владимир Бељански. Наводи да 
текста новог Устава нема, већ ће се он сачинити након одржаних округлих столова, 
када се прикупе предлози цивилног сектора. Покушаћемо да се побољша положај 
адвокатуре у Уставу јер ће он утицати на нови Закон о адвокатури чије доношење 
се планира у наредном периоду. 
 

Узима се на знање информација. 
 

- Председник обавештава о посети Одветничког збора адвоката Истре која је 
трајала три дана. Допутовало је 32 адвоката који су били првог дана на вечери у 
ресторану „Пикник“, другог дана у преподневним сатима у краткој посети Комори 
при чему су размењени поклони, затим су били у разгледању града и обиласку 
винарије у Сремским Карловцима и увече је био организован коктел у Комори, , а 
трећег дана је било спортско дружење и увече журка у угоститељском објекту 
„Кафемат“. Одлазак гостију је био у недељу пре подне, отишли су са лепим 
утисцима. 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник обавештава да је адвокатски испит одржан 25. и 26. септембра 

2017. године. 
 

Узима се на знање информација. 
 

 
- Председник обавештава да су 27. 09. и 04. 11. 2017. године одржане катедре 

на тему „Нацрт измена и допуна Статута АК Војводине и Пословника о раду 
Скупштине АК Војводине" и „Поступак Комисије за заштиту конкуренције против 
АКС, могуће последице за АКВ и иницијатива за оцену уставности Закона о 
заштити конкуренције“. Обе катедре су биле добро посећене, са квалитетном 
расправом. 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник обавештава да је, заједно са секретаром, присуствовао Данима 

адвокатуре Адвокатско Одвјетничке коморе БиХ у Зеници и Одветнишке зборнице 
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Словеније у Моравским Топлицама, на којима су обављени корисни разговори у 
пријатној атмосфери са колегама из адвокатских комора региона. 
 

Узима се на знање информација. 

- Председник обавештава да је одржан састанак са представницима „ЕРСТЕ 
банке“ дана 11. 09. 2017. године, након којег смо им упутили захтев за услове 
орочавања одређеног износа средстава у њиховој банци. Њихов одговор је 
неодређен и недовољан, тако да бисмо на следећој седници требали да донесемо 
одлуку да тражимо услове од више банака. 

 
Узима се на знање информација. 

- Председник обавештава да је одржан састанак са представницима „ДДОР 
Нови Сад“ дана 04. 10. 2017. године, којем је присуствовао и колега Вукашин 
Јововић који је председник Комисије задужене за давање мишљења по захтевима 
„ДДОР-а“. Након састанка договорено је да Комора сачини предлог новог уговора 
у којем ћемо имати посебан третман и посебне услове осигурања који важе само за 
нас. Предлог тог уговора сачиниће колега Јововић. 

 
Узима се на знање информација. 

- Председник обавештава да су представници наше Коморе присуствовали 
Данима адвокатуре АК Ниша, а сутра ће такође присуствовати обележавању Дана 
адвокатуре АК Пожаревца. 

 
Узима се на знање информација. 

Усваја се извештај председника у целости. 
 

5. Извештај секретара АК Војводине 
 

а) Секретар обавештава да је Управном одбору упућено, сходно Статуту, 
четири предмета где треба спровести поступак извршења за трошкове 
дисциплинског поступка за: Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, Петров 
Александра, адвоката у Бечеју, Вукићевић Миодрага, адвоката у Врбасу и Војновић 
Радована, адвокатског приправника у Зрењанину. Такође, спровешће се поступак 
извршења за трошкове судског поступка за Миодрага Малог који је тужио АК 
Војводине и тужбени захтев му је одбијен. 

 
Узима се на знање информација. 

 
б) Секретар обавештава да се адвокат Микулић Даријан из Врбаса обратио 

са молбом да га уврстимо на списак за одбране по службеној дужности пред 
Полицијском станицом у Кули и Црвенки, с обзиром да му је пребивалиште у 
Црвенки. Специфична је ситуација јер Врбас припрада Огранку АКВ у Новом Саду 
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а Кула Огранку АКВ у Сомбору. Секретар сматра да би тиме била нарушена 
унутрашња организација огранака у АК Војводине, па ће колеги бити у том смислу 
бити одговорено. 

Узима се на знање информација. 
 
 
в) Секретар обавештава да су из ОЈТ у Новом Саду упутили захтев за 

пружање потребних обавештења у вези са кривичном пријавом која је поднета 
против Срђана Сикимића и Мирјане Јовановић Томић, адвоката у Новом Саду, због 
кривичног дела злоупотребе службеног положаја – ради се о извештају 
председника (тада Срђана Сикимића) за Скупштину АК Војводине која је требала 
да се одржи 24. 06. 2017. године који је објављен на сајту Коморе. ОЈТ у Новом 
Саду тражи податке када је објављен овај извештај; ко је сачинио извештај; број и 
датум када је сачињен; да ли је извештај требао да буде предочен делегатима 
Скупштине и из којих разлога није разматран на Скупштини; да ли је овај извештај 
достављен делегатима пре Скупштине као материјал; на који начин је Мирјана 
Јовановић Томић учествовала у сачињавању или објављивању текста овог 
извештаја на сајту Коморе. 

Секретар наводи да је од руководиоца стручне службе Марије Белић добио 
информацију да је 26. 06. 2017. године електронском поштом Комори достављен 
текст извештаја председника са налогом да се објави на сајту Коморе, па ће у том 
смислу бити и одговорено. 

 
Узима се на знање информација. 

 
 г) Секретар обавештава да су Арсић Петар, адв.приправник у Новом Саду, 
Пејић Небојша, адв.приправник у Суботици и Недељковић Милан, адв.приправник 
у Сремској Митровици поднели захтеве за продужење приправничке вежбе за 
четврту годину.  

Захтев Арсић Петра је благовремен и образложен те секретар предлаже да се 
усвоји. 

Захтев Пејић Небојше је образложен, није благовремен (вежба истекла 03. 
09. 2017. а захтев послат 04. 09. 2017. године), али је подносилац навео како је 
последњи дан рока била недеља те је зато поднео захтев првог радног дана након 
недеље. Наводи су тачни, па секретар предлаже да се захтев усвоји. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одобрава се захтев за продужење адвокатско приправничке вежбе за 
четврту годину за Арсић Петра, адв.приправника у Новом Саду и Пејић 
Небојшу, адв.приправника у Суботици. 
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Секретар наводи да је захтев Недељковић Милана неблаговремен (вежба 
истекла 08. 09. 2017. а захтев послат 21. 09. 2017. године), а подносилац као датум 
сачињења свог захтева наводи 01. 09. 2017. године. Како је захтев неблаговремен 
секретар предлаже да се захтев одбије.  
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одбија се захтев за продужење адвокатско приправничке вежбе за 
четврту годину за Недељковић Милана, адв.приправника у Сремској 
Митровици, као неблаговремен. 

 
д) Секретар подсећа да је на претходној седници обавестио 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. 
Разматрање ових захтева смо одложили и у међувремену су сви чланови добили 
Начелне ставове за одобравање материјалне помоћи од стране АКВ, како би се 
могло одлучивати. 

Секретар износи да је Фајт Јелица радила у Комори као спремачица, сада је 
у пензији. Од карцинома је оболела још док је радила у Комори, била је дуже време 
на боловању због тога. Секретар пита присутне да ли желе да изврше увид у 
медицинску документацију. Присутни одговарају да није потребно. Секретар 
наводи да је питао Сању Мрђанов, стручног сарадника за финансије и 
рачуноводство да ли су финансијским планом предвиђена средства за овакве 
намене и да је добио одговор да нису предвиђена, већ да може да се исплати износ 
који је преостао из средстава предвиђених за донације. 

Михајловић Јован наводи да је у предвиђеној измени члана 37. Статута АКВ 
додато да чланарину не плаћају адвокати који су на боловању, што је противно 
Закону о адвокатури, где је предвиђено да адвокат мора да плаћа чланарину. Увек, 
а сада поготово, има људи којима треба помоћ, али да ли је то сврха постојања 
Коморе? Наводи да није зао и нехуман, већ се држи прописа јер је адвокат. 

Јожа Ласло сматра да треба раздвојити захтев бившег запосленог где не 
види сметње да се помогне, од друга два случаја где треба позвати чланове АК 
Војводине да уплате помоћ за ове колеге. 

Секретар наводи да је Огранак АКВ у Новом Саду скупио за једног од ове 
двојице колега 200.000,00 динара и уплатио му на рачун. 

Секретар ставља на гласање предлог да се Фајт Јелици, спремачици АКВ у 
пензији одобри новчана помоћ у износу од 50.000,00 динара у виду донације 
(колико је колеги Карталија Дејану дао Огранак АКВ у Новом Саду). 

Након тога Управни одбор већином гласова (9 „за“ , 1 „уздржан“) доноси 
 

О Д Л У К А 
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Одобрава се исплата износа од 50.000,00 динара Фајт Јелици, 
спремачици Адвокатске коморе Војводине у пензији, као донација за трошкове 
лечења. 

 
Секретар ставља на гласање предлог да се Петковић Милораду, адвокату из 

Београда одобри новчана помоћ за трошкове лечења. 
Након тога Управни одбор већином гласова (8 „против“, 2 „уздржана“) 

доноси 
 

О Д Л У К А 
 
Одбија се захтев Петковић Милорада, адвоката из Београда, за новчану 

помоћ за трошкове лечења. 
 
Секретар ставља на гласање предлог да се Станковић Марку, адвокату из 

Врања одобри новчана помоћ за трошкове лечења супруге. 
Након тога Управни одбор већином гласова (8 „против“, 2 „уздржана“) 

доноси 
 

О Д Л У К А 
 
Одбија се захтев Станковић Марка, адвоката из Врања,  за новчану 

помоћ за трошкове лечења супруге. 
 
ђ) Секретар обавештава да је дисциплински тужилац Коморе проследио 

Управном одбору предмете који су достављени њему, јер се ради о предметима 
који нису у надлежности дисц.органа већ Управног одбора.  

Један од дописа је упућен од стране Огњеновић Душана из Инђије али је 
врло неразумљив, па ће се од подносиоца тражити појашњење;  

Други је допис Латас Бранка из Новог Пазара који се обраћа Комори јер му 
је адвокат Алексић др Немања из Новог Сада отказао пуномоћ и испоставио рачун 
за обављене услуге (у питању је накнада штете и био је уговорен процентуални 
износ награде) и не жели да му изда потврду о исплаћеним адвокатским 
трошковима, па тражи од Коморе да му изда такву потврду, јер без ове потврде не 
може да ангажује другог адвоката. Биће му одговорено да тако нешто није у 
надлежности Управног одбора АК Војводине; 

Трећи допис је упутила Пушић Тинка из Новог Сада која тражи од Управног 
одбора информацију о томе „у ком временском периоду, од момента предузимања 
последње правне радње, је адвокат дужан да странци изда рачун“. И госпођи 
Пушић ће бити упућен одговор да тумачење Тарифе није у надлежности Управног 
одбора АК Војводине. 

 
Узима се на знање информација. 
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е) Секретар обавештава да се Управном одбору обратио колега Карадаревић 
Горан, адвокат у Новом Саду са захтевом за тумачење да ли би било у супротности 
са Законом о адвокатури и Кодексом професионалне етике адвоката, када би 
отворено и јавно изнео своје мишљење коментаришући важеће законе, судску 
праксу, уређење правосуђа путем свог блога. Секретар наводи да ће колега бити 
упућен на релевантне одредбе Закона о адвокатури, Статута АК Војводине и и 
Кодекса професионалне етике адвоката и поучен да ће свако кршење тих одредби 
представљати дисциплински прекршај. 

 
Узима се на знање информација. 

 
ж) 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:  
Мартиновић Недељка и Папић Небојшу, адвокате у Панчеву. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (8 „за“ и 2 „уздржана) 
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 Мартиновић Недељку из Панчева, са даном 06. 10. 2017. 
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори 
Војводине у року дужем од 6 месеци.  

Р Е Ш Е Њ Е 
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 У т в р ђ у ј е  с е  да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Папић Небојши из Панчева, са даном 06. 10. 2017. године 
због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори Војводине 
у року дужем од 6 месеци.  

з) Секретар обавештава да је на прошлој седници донета одлука којом се 
утврђује да су испуњени услови за престанак права на бављење адвокатуром 
адвокату Крстин Марку из Новог Сада, због неизмиривања материјалних обавеза 
према Адвокатској комори Војводине у року дужем од 6 месеци. Колега Крстин је 
након доношења овог решења измирио своја дуговања према Комори и упутио је 
жалбу на наведено решење која би требало да се проследи АК Србије, али је у 
последњем ставу жалбе тражио да се наведено решење укине. Секретар предлаже 
да Управни одбор стави ван снаге решење број 18-4/17 од 01. 09. 2017. године 
којим се утврђује да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Крстин Марку из Новог Сада, због неизмиривања 
материјалних обавеза дуже од 6 месеци. 

 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Ставља се ван снаге решење Управног одбора број 18-4/17 од 01. 09. 2017. 
године којим се утврђује да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Крстин Марку из Новог Сада, због неизмиривања 
материјалних обавеза према АК Војводине у року дужем од 6 месеци. 

Јожа Ласло пита да ли чланови Управног одбора могу да колегама из свог 
огранка дистрибуирају записнике са седница Управног одбора? Председник 
одговара да је то наравно могуће, а и да се записници налазе на сајту Коморе. 

Михајловић Јован пита шта је са предметом колеге Штрбац Радована за кога 
смо добили материјал за ову седницу.  

Секретар обавештава да је Комора пре два дана добила позив од Основног 
суда у Новом Саду за рочиште за 25. 10. 2017. године у предмету где је Штрбац 
Радован тужио АК Војводине и где Комору заступа колега Светозар Добросављев, 
адвокат у Новом Саду. Секретар је замолио колегу Добросављева да нам достави 
фотокопију предмета који се налази код њега да видимо о чему се ради (позив је 
упућен директно на Комору а не на колегу Добросављева). Колико је могао да 
сазна, тужбеним захтевом се исцрпљује и захтев колеге Штрпца о којем треба да 
одлучујемо, па секретар обавештава присутне да ће се расправљање по овом 
захтеву одложити за наредну седницу.  

Михајловић Јован сматра да смо у обавези да решимо овај захтев независно 
од парничног поступка и да треба да обуставимо поступак против колеге, а да 
дисциплински тужилац Коморе покрене због дуговања поступак против колеге ако 
није платио. 
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Секретар констатује да ће се о захтеву Штрбац Радована из Новог Сада 
одлучивати на наредној седници. 

 
Усваја се извештај секретара Управног одбора у целости. 

 

6. Предлог измена и допуна Статута АКВ 
 

Председник се захваљује свима који су на претходној седници Управног 
одбора предложили одлагање за ову тачку дневног реда, јер је сада текст Предлога 
измена и допуна Статута АКВ знатно побољшан, доста предлога је стигло 
електронском поштом и одржан је и округли сто на ту тему. Много сугестија је 
било, али не могу све бити узете у обзир јер бисмо онда радили нови Статут, што је 
много већи посао који захтева дуже време припреме. Наводи нпр. да је колега 
Рапајић предложио да се евидентира како је ко гласао на Управном одбору, за 
случај да се на основу резултата гласања произведе штета за Комору, што је добра 
идеја само је питање да ли је то материја за Статут или неки други акт; затим идеја 
да Ванредна Скупштина у случају опструкције одржавања седнице Скупштине 
може да се одржи и ван седишта Коморе. Председница Комисије за израду 
Предлога за измене и допуне Статута Биљана Бјелетић и члан те Комисије Милан 
Караћ су присутни, па им председник даје реч. 

Караћ Милан наводи да је након текста предложених измена и допуна 
Статута који сте добили за ову седницу достављен предлог алтернативе за члан 96а 
(Секција младих адвоката) који гласи:  

„Адвокатска комора може основати и укинути секцију "Млади адвокати 
Војводине". 
 Члан секције "Млади адвокати Војводине" може бити сваки адвокат који је 
уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе и који је млађи од 40 (четрдесет) 
година живота. 
 Управни одбор Адвокатске коморе доноси Правила о раду секције "Млади 
адвокати Војводине". Секција "Млади адвокати Војводине" може вршити измене и 
допуне Правила о раду секције "Млади адвокати Војводине" уз њихово достављање 
на разматрање и одобрење Управном одбору Адвокатске коморе.   
 Секција "Млади адвокати Војводине" има право да бира и опозива чланове 
извршног одбора, који руководи пословима секције. Извршни одбор секције 
"Млади адвокати Војводине" има 5 (пет) чланова од којих је један члан и 
Председник секције, који има право да учествује у раду Управног одбора и 
Скупштине Адвокатске коморе без права гласа.“ 
 Секретар наводи да је овим текстом извршено усклађивање са Статутом АК 
Србије, па је тачно дефинисано да је АК Војводине та која доноси све одлуке у вези 
са овом Секцијом. 
 Биљана Бјелетић наводи да је акценат предложених измена и допуна 
Статута на делу који говори о изборном поступку. Сматра да све предложене 
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измене и допуне треба издвојити у посебан текст, као интегрални предлог, ради 
боље прегледности, а да се предложени члан 96а не може разматрати одвојено од 
Предлога Правила о раду Секције младих адвоката. 
 Председник предлаже да се утврди начин рада тако што ће се гласати у 
начелу о предложеном тексту, па онда да се разматра измена по измена, уз 
дискусију. Секретар је сачинио интегрални текст измена и допуна Статута АК 
Војводине. 
 Председник ставља на гласање предлог да се у начелу усвоји текст Предлога 
измена и допуна Статута АК Војводине. 
 Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У  
 

 Усваја се текст Предлога измена и допуна Статута Адвокатске коморе 
Војводине у начелу. 
 
 Уследила је дискусија по предложеним изменама и допунама Статута АК 
Војводине. 
 У дискусији у вези члана 37. су учествовали Јован Михајловић, Јожа Ласло, 
Владимир Бељански.  
 Председник ставља на гласање предлог измене члана 37. Статута у тексту 
као у Предлогу измена и допуна Статута АКВ. 
 Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
 

 Усваја се предлог измене члана 37. Статута у тексту као у Предлогу 
измена и допуна Статута АКВ. 
 
 У дискусији у вези са прелазним и завршним одредбама учествовали су 
Јожа Ласло и Јован Михајловић. Након дискусије је закључено да није потребно 
мењати прелазне и завршне одредбе Статута АК Војводине. 
 Секретар чита алтернативу за нови члан 96а који није у тексту Предлога 
измена и допуна Статута АКВ који су чланови добили, а Јован Михајловић наводи 
да није у реду што чланови материјал нису добили у штампаној верзији. 
 Председник образлаже да је ова алтернатива члана 96а урађена како би 
Управни одбор имао овлашћење да оснује и укине ову секцију. У првој верзији 
овог члана предвиђено је било аутоматско чланство за адвокате до 40 година, а у 
другој верзији је остављена могућносст да, ако хоће, могу да буду чланови 
адвокати до 40 година. Такође, у новијој верзији овог члана Управни одбор доноси 
Правила за ову Секцију, а чланови Секције могу предлагати измене ових Правила.  
 У дискусији у вези члана 96а су учествовали Србислав Спајић, Биљана 
Бјелетић, Владимир Бељански, Предраг Басарић, Слободан Режа, Јован 
Михајловић.  
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 Председник ставља на гласање предлог текста члана 96а Статута: „Управни 
одбор Адвокатске коморе може основати и укинути секцију "Млади адвокати 
Војводине". 
 Члан секције "Млади адвокати Војводине" може бити сваки адвокат који је 
уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе и који је млађи од 40 (четрдесет) 
година живота. 
 Управни одбор Адвокатске коморе доноси Правила о раду секције "Млади 
адвокати Војводине". Секција "Млади адвокати Војводине" може предложити 
измене и допуне Правила о раду секције "Млади адвокати Војводине" уз њихово 
достављање на разматрање и усвајање Управном одбору Адвокатске коморе.” 
 Након обављеног гласања Управни одбор већином гласова (9 „за“ и 1 
„против“) доноси 

О Д Л У К У  
 
 Усваја се члан 96а Предлога измена и допуна Статута АК Војводине 
који гласи: 

„Управни одбор Адвокатске коморе може основати и укинути секцију 
"Млади адвокати Војводине". 
 Члан секције "Млади адвокати Војводине" може бити сваки адвокат 
који је уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе и који је млађи од 40 
(четрдесет) година живота. 
 Управни одбор Адвокатске коморе доноси Правила о раду секције 
"Млади адвокати Војводине". Секција "Млади адвокати Војводине" може 
предложити измене и допуне Правила о раду секције "Млади адвокати 
Војводине" уз њихово достављање на разматрање и усвајање Управном одбору 
Адвокатске коморе.” 

 
Председник ставља на гласање Предлог измена и допуна Статута АК 

Војводине у појединостима. 
Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У  
 
 Усваја се Предлог измена и допуна Статута АК Војводине у 
појединостима, који ће бити поднет Скупштини АК Војводине на усвајање. 

 
7. Предлог Пословника о раду Скупштине АКВ 

Председник подсећа да су сви присутни добили у материјалу текст Предлога 
новог Пословника о раду Скупштине АКВ и предлаже да се овај Предлог усвоји у 
начелу.   

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
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 Усваја се текст Предлога Пословника о раду Скупштине Адвокатске 
коморе Војводине у начелу. 
 
 Уследила је дискусија по тексту Предлога Пословника о раду АК Војводине. 
 У дискусији у вези члана 9. став 4 су учествовали Србислав Спајић, Јован 
Михајловић и Владимир Бељански. Предлаже се усклађивање ове одредбе са 
чланом 70. став 2 Статута АКВ. 
 Србислав Спајић је напустио седницу у 20, 01 часова. 
 У дискусији у вези члана 5.  став 3 су учествовали Биљана Бјелетић и 
Владимир Бељански. 
 Председник ставља на гласање предлог измене члана 9. став 4 Пословника о 
раду Скупштине АКВ који гласи: „Предлог се сматра усвојеним када „ЗА“ предлог 
гласа већина присутних делегата.“ и предлог измене члан 5. став 3 Пословника о 
раду Скупштине АКВ који гласи: „Скупштина ће разматрати предлоге допуна и 
измена дневног реда који су писаним путем достављени Адвокатској комори 
најмање три дана пре одржавања седнице Скупштине, као и писане предлоге 
измена и допуна дневног реда које предложи педесет чланова Адвокатске коморе 
најмање 24 сата пре одржавања седнице Скупштине.“ 

 Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
 

 Усваја се члан 9. став 4 Предлога Пословника о раду Скупштине АКВ у 
тексту који гласи: „Предлог се сматра усвојеним када „ЗА“ предлог гласа 
већина присутних делегата.“  

Усваја се члан 5. став 3 Предлога Пословника о раду Скупштине АКВ у 
тексту који гласи: „Скупштина ће разматрати предлоге допуна и измена 
дневног реда који су писаним путем достављени Адвокатској комори најмање 
три дана пре одржавања седнице Скупштине, као и писане предлоге измена и 
допуна дневног реда које предложи педесет чланова Адвокатске коморе 
најмање 24 сата пре одржавања седнице Скупштине.“ 

 
Председник затим ставља на гласање Предлог Пословника о раду 

Скупштине АК Војводине у појединостима. 
Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У  
 
 Усваја се Предлог Пословника о раду Скупштине АК Војводине у 
појединостима, који ће бити поднет Скупштини АК Војводине на усвајање. 
 
 Рапајић Мирко напустио седницу у 20,05 часова. 

8. Оснивање Секције младих адвоката АКВ и усвајање Правила о раду 
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Секције младих адвоката 
 

            Председник наводи да су присутни чланови Радне групе за рад на Предлогу 
Правила о раду секције младих адвоката која је сачинила текст Правила о раду 
Секције младих адвоката (Гвозденац Иван, Белић Ивана, Папић Бојан) и позива их 
да седну за сто. 
 Бјелетић Биљана наводи да организациона структура и надлежности Секције 
младих адвоката некима личе на формирање паралелних органа у Комори. 
 Папић Бојан наводи да се циљеви Секције младих адвоката мешају са 
активностима које млади адвокати могу организовати, јер ова Секција предлаже 
активности које ће се реализовати кроз тела АК Војводине. Ти циљеви су издвојени 
из надлежности радних тела младих адвоакта. 
 Гвозденац Иван наводи да су адвокати АК Ниша преузели овај текст 
Правила и основали су се, што је својеврстан комплимент. Сматра да су Правила 
одлично урађена и у складу са Правилима младих адвоката АК Србије. 
 Председник наводи да је данас усвојен измењени текст члана 96а Статута 
АК Војводине и пита да ли ова Комисија у том смислу може брзо уредити Предлог 
Правила или да се то одложи док се не уреди Предлог. 
 Папић Бојан наводи да они очекују да се данас оснује Секција младих 
адвоката и одреди Оснивачки одбор којем ће се наложити да изврше прве изборе. 
 Спајић Србислав се вратио на седницу у 20,13 часова. 
 Биљана Бјелетић предлаже да се изврши терминолошка измена назива 
Секције. 
 Рапајић Мирко се вратио на седницу у 20,15 часова. 
 Председник предлаже да у Извршном одбору буде 7 чланова. 
 Гвозденац Иван наводи да, ако се унесу такве измене, онда морају да измене 
преко 20 чланова Правила и то не могу сада да ураде. 
 Спајић Србислав наводи да, ако се ова Секција оснива на делегатском 
принципу као Скупштина АКВ онда је тако треба и основати, а ако је на 
добровољном принципу онда је то политичко организовање. 
 Председник ставља на гласање предлог да се оснује Секција младих 
адвоката Војводине. 
 Након обављеног гласања Управни одбор већином гласова (7 „за“ и 3 
„против“) доноси 

О Д Л У К У  
 

 Оснива се Секција младих адвоката Адвокатске коморе Војводине. 
 
 Председник ставља на гласање предлог текста Правила о раду Секције 
„Млади адвокати Војводине“. 
 Након обављеног гласања (4 „за“ и 4 „против“ и 2 „уздржана“) председник 
констатује да одлука није донета. 
 Председник пита присутне да сугеришу шта је потребно да се измени у 
постојећем Предлогу Правила о раду Секције младих адвоката. 
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 Предраг Басарић сматра да на основу примедби које им пристигну, Радна 
група треба да измени Правила, која ћемо онда усвојити на електронској седници 
Управног одбора. Изражава жељу да и он буде у тој Радног групи и да им помогне 
у раду. 
 Председник ставља на гласање предлог да се Радној групи за рад на 
Предлогу Правила о раду секције младих адвоката придружи и Предраг Басарић, 
члан Управног одбора. 
 Након обављеног гласања Управни одбор већином гласова (9 „за“ и 1 
„уздржан“) доноси 
 

О Д Л У К У  
  
 Предраг Басарић, адвокат у Панчеву именује се за члана Радне групе за 
рад на Предлогу Правила о раду секције младих адвоката. 
 
 
 

9. Одобравање Правила о раду Одбора адвокатских приправника 
 

Председник наводи да су присутни у материјалу за данашњу седницу 
добили Предлог Правила о раду Одбора адвокатских приправника. Адвокатски 
приправници су одржали конститутивну Скупштину којој је присуствовало 25 
приправника и на тој Скупштини су усвојили Предлог Правила о раду Одбора који 
су доставили Управном одбору на одобравање.  

Председник ставља на гласање Предлог Правила о раду Одбора адвокатских 
приправника АК Војводине. 

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Одобравају се Правила о раду Одбора адвокатских приправника усвојена 
на конститутивној Скупштини Одбора адвокатских приправника одржаној 
26. 09. 2017. године. 

 
10. Потврђивање Правила о раду Огранка АКВ у Сремској Митровици  

 
Председник износи да је Огранак АКВ у Сремској Митровици поднео на 

одобравање Правила о раду овог Огранка, усвојена на Скупштини 27. 09. 2017. 
године. 

Спајић Србислав износи примедбу да није децидно утврђено формирање 
секција у оквиру Огранка, већ је само предвиђено „да се могу основати секције“, 
без одређивања како се то ради, што је изнео као примедбу на Скупштини Огранка. 

Бесеровац Љубица, председник Огранка АКВ у Сремској Митровици наводи 
да је Извршни одбор Огранка гласао и о предлогу колеге Спајића, који није 
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усвојен. 
Председник ставља на гласање предлог да се одобре Правила о раду Огранка 

АКВ у Сремској Митровици. 
Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

           Одобравају се Правила о раду Огранка АК Војводине у Сремској 
Митровици, усвојена на Скупштини Огранка одржаној 27. 09. 2017. године. 

 

11. Препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака 
 

            Председник наводи да су присутни у материјалу за данашњу седницу 
добили коначни текст Предлога Правила о раду огранака за који се предлаже 
огранцима да га усвоје у таквом облику. 

Председник ставља на гласање предлог да се усвоји текст Правила о раду 
огранака и да се огранцима у саставу АК Војводине препоручи доношење нових 
Правила о раду огранака.  

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се Предлог Правила о раду огранака Адвокатске коморе Војводине. 
Огранцима у саставу Адвокатске коморе Војводине препоручије се 

доношење нових Правила о раду огранка.  
 
            Спајић Србислав напустио седницу у 20,40 часова. 
 

12. Разрешење испитивача Комисије за полагање адвокатског испита 
 

Председник предлаже да се Срђан Сикимић, Дејан Укропина, Андрија Чик и 
Биљана Дендић, адвокати у Новом Саду, чланови Комисије за полагање 
адвокатског испита, разреше чланства у овој Комисији. Наводи да је Срђан 
Сикимић у допису који је упутио Комори навео да не жели да учествује у раду 
органа Коморе, а преосталих троје чланова који су и предавачи Академије АК 
Војводине се нису одазвали састанку предавача Академије, те се сматра да не желе 
да обављају ову функцију. 

Председник ставља на гласање предлог да се Срђан Сикимић, Дејан 
Укропина, Андрија Чик и Биљана Дендић, адвокати у Новом Саду, чланови 
Комисије за полагање адвокатског испита, разреше чланства у овој Комисији. 

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
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Чланови Комисије за полагање адвокатског испита Срђан Сикимић, 
Дејан Укропина, Андрија Чик и Биљана Дендић, адвокати у Новом Саду, 
разрешавају се  чланства у овој Комисији. 

 
13. Формирање Комисије за међународне односе 
 
Председник наводи да је неопходно формирати Комисију за међународне 

везе као сталну Комисију Управног одбора, за њеног председника предлаже Рајка 
Марића, адвоката у Новом Саду. Сматра да колегу Марића не треба посебно 
представљати, подсећа да је почасни конзул Републике Словеније и да има добре 
међународне контакте. Преостале чланове ове Комисије можемо изабрати на 
предлог колеге Марића или на предлог огранака.  

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 
Формира се Комисија за међународне везе Управног одбора АК Војводине. 

За председника Комисије именује се Рајко Марић, адвокат у Новом Саду. 
 
14. Сазивање редовне Скупштине АК Војводине за 04. 11. 2017. године  

 
            Председник наводи да је потребно сазвати редовну Скупштину АК 
Војводине јер у јуну ове године није одржана, па није усвојен ни завршни рачун ни 
финансијски план Коморе.  
            У материјалу за ову седницу добили сте предложени термин одржавања 
редовне Скупштине 04. 11. 2017. године и дневни ред.  
           У односу на предложени дневни ред, председник предлаже његову измену: 
тачка 11. Предлог Правила о раду Секције „Млади адвокати Војводине“ би 
изостала, а уместо ње би била тачка „Одлука о употреби печата АК Војводине“. 
Наиме, због немогућности уобичајене примопредаје дужности новоизабраних 
органа АК Војводине, након изборне Скупштине 30. 06. 2017. године израђени су 
нови печати који (да би се разликовали од дотадашњих) имају римску ознаку „Х“ у 
средини печата. Стари печати су нађени и закључани у сефу Коморе, али нису 
уништени, већ су оглашени неважећим. Како не бисмо морали да мењамо Статут и 
у њему описујемо изглед нових печата, овиме бисмо се вратили на раније печате 
чији изглед је у складу са Статутом, а печате који су сада у употреби би огласили 
неважећим и уништили. 
            Председник ставља на гласање предлог да се за 04. 11. 2017. године закаже 
редовна Скупштина АК Војводине са дневним редом као што је предложено уз 
данас предложену измену дневног реда. 
            Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 



 20 

           Сазива се редовна Скупштина АК Војводине за 04. 11. 2017. године са 
почетком у 11 часова у просторијама АК Војводине са предложеним 
 

Дневним редом 
 

1.    Усвајање записника с претходних седница Скупштине АК 
Војводине (11. 03. 2017, 24. 06. 2017. и 30. 06. 2017. године) 

2.    Потврђивање мандата за четири делегата Огранка АК Војводине у  
Сремској Митровици 

3.    Извештај о раду Управног одбора Адвокатске коморе Војводине 
4.    Извештај о раду дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе 

Војводине 
5.    Извештај о раду председника дисциплинског суда Адвокатске 

коморе Војводине 
6.    Извештај председника Надзорног одбора Адвокатске коморе 

Војводине 
7.   Усвајање биланса стања и успеха за 2016. годину 
8.   Усвајање финансијског плана за 2017. годину 
9.   Предлог измена и допуна Статута АК Војводине 
10.  Предлог Пословника о раду Скупштине АК Војводине 
11.  Одлука о употреби печата АК Војводине 
12.  Предлог Правилника Фонда солидарности АК Војводине и Оснивање 

Фонда солидарности АК Војводине  
13.  Допунски избори за два представника АК Војводине у Управном 

одбору АК Србије и за заменика председника Дисциплинског суда АК 
Војводине 

14.  Разрешење и именовање нових делегата АК Војводине у Скупштини 
АК Србије 

15.  Формирање сталних и повремених комисија. 
 

16. Нова пореска решења, извештаји и одлуке 
 

          Председник предлаже да се ова тачка скине са дневног реда данашње 
седнице, јер већина колега још није добила пореска решења, па немамо довољно 
информација. 
 
Сви присутни се слажу са председниковим предлогом, те се тачка 16. скида са 

дневног реда данашње седнице Управног одбора. 
 

17. Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању 
АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године 
 

Председник позива Тању Арсић, председника Комисије за избор ревизорске 
куће да узме реч.  

Тања Арсић наводи да је присутнима јуче достављен извештај ревизорске 
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куће „Еуроаудит“ која је вршила финансијску контролу пословања АК Војводине 
и да вероватно нису стигли да га прочитају. У извештају се наводи да су наша 
постојећа акта недовољна, да треба донети још разних правилника (за 
репрезентацију, за службена путовања и др). Препорука ревизорске куће је да се 
раздвоји финансијско и рачуноводствено пословање Коморе, тачније да 
рачуноводствено пословање обавља нека озбиљна агенција. 

Председник предлаже да се овај извештај упути Надзорном одбору АК 
Војводине. 

Председник ставља на гласање предлог да се извештај ревизорске куће 
„Еуроаудит“ која је вршила финансијску контролу пословања АК Војводине, 
упути Надзорном одбору АК Војводине. 

            Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

            Извештај финансијског стручњака „Еуроаудит“ доо из Београда за 
контролу финансијског пословања  АК Војводине у периоду 18. 01. 2014 - 30. 06. 
2017. године, проследиће се Надзорном одбору АК Војводине. 
 
 

17.Уговор са „ДДОР Нови Сад“ о колективном осигурању адвоката од 
професионалне одговорности 
 

         Председник обавештава присутне да је 04. 10. 2017. године одржан још један 
састанак са представницима „ДДОР Нови Сад“ и да је договорено да ће се 
постојећи уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности 
адвоакта значајно изменити, према нашим предлозима. За ово већ имамо 
формирану Комисију чији је председник Вукашин Јововић, адвокат у Новом 
Саду, који је и присуствовао састанцима са представницима „ДДОР Нови Сад“, па 
ће ова Радна група сачинити предлог новог уговора. 

Председник ставља на гласање предлог да Комисија за мишљења по 
предметима осигурања од одговорности сачини предлог новог уговора о 
осигурању од одговорности за адвокате АКВ. 

            Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

         Комисија за мишљења по предметима осигурања од одговорности 
сачиниће предлог новог уговора о осигурању од одговорности за адвокате 
Адвокатске коморе Војводине.         
 

18. Уговор са „Институтом за заштиту на раду“ 
 

                           Секретар подсећа да су он и председник одлуком са претходне седнице били 
овлашћени да ангажују фирму овлашћену за безбедност и заштиту на раду за 
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потребе АК Војводине. Од две приспеле понуде („Институт за превентиву, 
заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој“ Нови Сад и „Институт за 
заштиту на раду“ Нови Сад) извршен је избор „Института за заштиту на раду“ 
Нови Сад јер за исти обим и врсту услуга нуде повољнију цену (за око 20% нижа 
цена). „Институт за заштиту на раду“ Нови Сад је већ отпочео са активностима. 

          Председник наводи да ће Институт испоставити фактуру када заврше посао 
и наводи да је „Институт за заштиту на раду“ Нови Сад његов клијент у 
протеклих десет година. 

  
Узима се на знање информација. 

 
19. Иницијатива за оцену уставности Закона о заштити конкуренције 

 
          Председник обавештава присутне да АК Србије због одлуке о висини 
уписнине прети озбиљно новчано кажњавање (500 000 евра), као и коморама у 
њеном саставу, јер Комисија за заштиту конкуренције сматра да је ова одлука у 
супротности са одредбама Закона о заштити конкуренције. Колега Гецић из 
Београда који се бави овом облашћу је поднео иницијативу за оцену уставности 
Закона о заштити конкуренције и дао дозволу да текст који је сачинио прилагоди 
и искористи и АК Војводине уколико жели.  
         Председник предлаже да и Адвокатска комора Војводине поднесе овакву 
иницијативу како би спречили могуће негативне последице. Иницијатива је на 45 
страна, веома озбиљно и стручно написана. 
         Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

         Адвокатска комора Војводине поднеће Уставном суду Републике Србије 
иницијативу за оцену уставности Закона о заштити конкуренције. 

 

20. Протокол о сарадњи са Галеријом Матице српске 
 

Председник предлаже да се потпише Протокол о сарадњи са Галеријом 
Матице српске који су присутни добили у материјалу, пита да ли неко жели да 
дискутује. 

Како се нико није јавио за дискусију, председник ставља на гласање предлог 
да се потпише Протокол о сарадњи са Галеријом Матице српске. 
         Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

         Адвокатска комора Војводине потписаће Протокол о сарадњи са 
Галеријом Матице српске. 
 

21. Формирање Радне групе за адаптацију таванског простора АК 
Војводине и могућности проширења 
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Председник наводи да Комора има потребу за проширењем простора, а та 
могућност постоји у оквиру таванског простора. Тамо би могле да буду још неке 
канцеларије и сале. Доделили смо просторију на коришћење Огранку АК 
Војводине у Новом Саду, али је то скучен простор у којем седи службеница која 
ради и за Огранак и за Комору; затим по систематизацији постоји упражњено још 
једно радно место за којим свакако постоји потреба због обима посла, али та 
особа сада не би имала где да се смести. Затим, постоји могућност и да се откупе 
просторије које се налазе у приземљу и које су у приватном власништву, па је о 
томе потребно преговарати.  

Предлаже да се за овај посао формира Радна група и да њен председник буде 
Анђелић Стеван, адвокат у Новом Саду, а до следеће седнице се може размислити 
о именима још два члана. Ова Радна група не би у погледу имовине Коморе 
доносила било какве одлуке, него ће Управном одбору поднети извештај о 
могућностима проширења простора.  

Председник ставља на гласање предлог да се формира Радна група за 
адаптацију таванског простора АК Војводине и могућности проширења и да њен 
председник буде Анђелић Стеван, адвокат у Новом Саду. 

Након обављеног гласања Управни одбор доноси 
 

О Д Л У К У 
Формира се Радна група за адаптацију таванског простора Адвокатске 

коморе Војводине и могућности проширења.  
За председника ове радне групе именује Анђелић Стеван, адвокат у 

Новом Саду. 
 

21. Плаћање чланарине АК Србије 

          Председник наводи да наша Комора дугује АК Србије још девет милиона 
динара на име неплаћеног чланског доприноса који нисмо плаћали дуже време.  

          Након извршене консултације са Сањом Мрђанов, стручним сарадником 
Коморе за финансије и рачуноводство, да не постоје препреке за плаћање овог 
дуга, као и да АК Србије није исказала камату за ове неплаћене фактуре, 
председник предлаже да АК Војводине изврши плаћање свог дуга према АК 
Србије уз извршену компензацију за износ чланарине АК Србије у CCBE који је 
платила АК Војводине.   

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

         Сва дуговања Адвокатске коморе Војводине за члански допринос према 
Адвокатској комори Србије биће исплаћена, уз компензацију за плаћени износ 
чланарине CCBE за АК Србије. 

 

23. Финансијски извештај стручне службе 
 
Секретар износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне 
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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.  

 
 

24. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 
остале промене 

Секретар износи да је за ову седницу 14 кандидата поднело захтев за упис у 
именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 39 кандидата. 

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. Маросиук Лука, Суботица  

2. Милановић Пешић Драгана, Вршац  

3. Матушћак Стева, Шид  

4. Радић Милан, Инђија  

5. Поповић Радоњић Марина, Стара Пазова  

6. Шарац Данијела, Нови Бановци  

7. Пашти Ервин, Нови Сад  

8. Дронић Мира, Нови Сад  

9. Куруц Андреа, Нови Сад  

10. Ћетковић Предраг, Нови Сад   

11. Кукољ Иван, Нови Сад  



 25 

12. Васић Јелена, Нови Сад  

13. Белић Иван, Нови Сад  

14. Петровић Емилија, 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 Поповић Радоњић Марину из Старе Пазове која не испуњава 
услов да је поднела захтев за упис у року од 6 месеци након положеног 
правосудног испита. 

Након тога Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 
Одбија се захтев Поповић Радоњић Марине, 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. 

 
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.  Дражић Марко, Нови Сад (Бесермењи Игор, адвокат, Нови Сад)  

2. Гроза Милош, Панчево (Веселиновић Александар, адвокат, Панчево)  

3. Родић Милош, Темерин (Родић Горан, адвокат, Темерин)  

4. Какаш Золтан, Суботица (Какаш Илона, адвокат, Суботица)  

5. Ђукић Јелена, Бечеј (Момчиловић Синиша, адвокат, Бечеј)  

6. Матић Иван, Зрењанин (Трнинић Зоран, адвокат, Зрењанин)  

7. Поповић Наташа, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

8. Миловановић Матија, Ср.Митровица (Петров Маја, адвокат, 

Ср.Митровица)  
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9. Бањац Бранко, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад) - 

Правни факултет, Нови Сад 

10. Ђорђевски Кристина, Нови Сад (Јефтић Саша, адвокат, Нови Сад)  

11. Делић Цинцовић Кића, Нови Сад (Ковачевић Бошко, адвокат, Нови 

Сад)  

12. Ћурчић Маја, Бачка Паланка (Бокан Дејан, адвокат, Бачка Паланка)  

13. Пантош Владан, Футог (Перић Дамир, адвокат, Футог)  

14. Бајић Јована, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)  

15. Попов Кристина, Нови Сад (Радовић Небојша, адвокат, Нови Сад) 

16. Ковачевић Немања, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

17. Петровић Данило, Инђија (Малић Никола, адвокат, Инђија)  

18. Ковачевић Горан, Нови Сад (Мадић Оливер, адвокат, Нови Сад) 

19. Дробац Марко, Нови Сад (Рудић Видослав, адвокат, Нови Сад)  

20. Ботка Чаба, Темерин (Лошонц Давид, адвокат, Темерин)  

21. Крнић Соња, Инђија (Јасика мр Никола, адвокат, Инђија) 

22. Јовановић Милош, Инђија (Јасика Драган, адвокат, Инђија)  

23. Млађеновић Марија, Панчево (Поштић Светислав, адвокат, 

Панчево) 

24.  Перваз Петар, Нови Сад (Цветковић Петар, адвокат, Нови Сад) 

25. Јакшић Никола, Нови Сад (Вицковић др Тања, адвокат, Нови Сад 

26. Трифковић Никола, Нови Сад (Костић Владислав, адвокат, Нови 

Сад) 

27. Мићуновић Јелена, Нови Сад (Радовић Небојша, адвокат, Нови Сад) 

28. Кривошија Данило, Инђија (Алишић мр Владимир, адвокат, Инђија) 

29. Сабадош Павле, Суботица (Сабадош Роберт, адвокат, Суботица)  

30. Варга Кристина, Сомбор (Славковић Едит, адвокат, Сомбор)  

31. Вушовић Наталија, Зрењанин (Јуришић Богдан, адвокат, Зрењанин)  

32. Таковац Јелена, Нови Сад (Вучевић Весна, адвокат, Нови Сад)  

33. Ђуричић Николина, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

34. Чанак Милица, Нови Сад (Шијан Никола, адвокат, Нови Сад)  

35. Јакус Ивана, Нови Сад (Радовић Небојша, адвокат, Нови Сад)  

36. Пролић Дајана, Суботица (Матић Мирослав, адвокат, Суботица)  

37. Петровски Денис, Вршац (Томчић Милан, адвокат, Вршац)  

38. Стикић Иван, Бела Црква (Николић мр Страхиња, адвокат, Бела 
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Црква)  

39. Лукић Диана, Бачка Топола (Шакић Анђелка, адвокат, Бачка Топола)  

 

25. Формирање Радне групе за отварање Клуба адвоката петком 
 

    Председник предлаже да се крене у поступак оживљавања Клуба адвоката 
АК Војводине који се налази у подрумским просторијама Коморе. Предлог је да се 
Клуб активира тако што би радио једном недељно, нпр. петком у послеподневним 
сатима. Такође, сматра да је неопходно за то формирати Радну групу у чији састав 
предлаже Боговац Предрага, Белић Ивану и Дражић Сању, адвокате у Новом Саду. 
Они треба да дају идеје за оживљавање Клуба адвоката и евентуално да сачине 
предлог Правила о раду Клуба адвоката. 
              Председник ставља на гласање предлог да се формира Радна група за 
оживљавање Клуба адвоката АК Војводине у саставу: Боговац Предраг, Белић 
Ивана и Дражић Сања, адвокати у Новом Саду.  

             Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

Формира се Радна група за оживљавање Клуба адвоката АК Војводине у 
саставу: Боговац Предраг, Белић Ивана и Дражић Сања, адвокати у 
Новом Саду.  

26. Оставка члана Већа предавача Академије АК Војводине Јована 
Михајловића и избор новог члана 

 
  Председник обавештава присутне да је Веће предавача Академије АК 
Војводине обавестило Управни одбор да је Јован Михајловић, адвокат у Зрењанину 
поднео оставку на место члана Већа предавача Академије АК Војводине, јер му је 
физички напорно да присуствује седницама Већа предавача које се одржавају 
радним данима око 14 часова.  
 Председник предлаже да се узме на знање ова оставка. 
            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

 Узима се на знање је оставка члана Већа предавача АК Војводине Јована 
Михајловића, адвоката у Зрењанину. 

  Председник обавештава присутне да је Веће предавача Академије АК 
Војводине поднело предлог Управном одбору да се на упражњено место члана 
Већа предавача Академије АК Војводине именује Љубинка Кркљуш, адвокат у 
Новом Саду. 
 Председник ставља на гласање овај предлог Већа предавача. 
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            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

            За новог члана Већа предавача АК Војводине именује се Љубинка 
Кркљуш, адвокат у Новом Саду. 

 
27. Предлог Плана рада Академије АК Војводине за другу половину 2017. 

године 
  Председник обавештава присутне да је Веће предавача Академије АК 
Војводине поднело Управном одбору Предлог Плана рада Академије АКВ за другу 
половину 2017. године који сте добили у материјалу за ову седницу. 
 Јожа Ласло износи да су се у Суботици одржавали курсеви мађарског и 
енглеског језика, али да сматра да би курсеви енглеског језика били квалитетнији 
уколико би се одржавали под надзором проф.др Маје Станивуковић и у огранцима. 
Сматра да би требало сугерисати Већу предавача Академије АКВ да размотре ту 
могућност. 
 Председник ставља на гласање Предлог Плана рада Академије АКВ за другу 
половину 2017. године. 
            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

        Усваја се План рада Академије АК Војводине за другу половину 2017. 
године у целости. 
       Већу предавача Академије АК Војводине ће се дати сугестија да 
размотре могућност одржавања курсева енглеског језика за правнике по 
огранцима, под надзором проф.др Маје Станивуковић. 

 
28. Извештај Комисије за прибављање понуда од овлашћених агенција 

ради промовисања адвокатуре и АК Војводине 
 
 Режа Слободан у својству председника Комисије за прибављање понуда од 
овлашћених агенција ради промовисања адвокатуре и АК Војводине наводи да је 
контактирао преко 25 агенција и тражио од њих писане понуде. Велики број 
агенција не врше такву врсту услуга, другима не одговара период од четири месеца 
и накнада од 40.000,00 динара (сматрају да је мала). Разговарао је са колегама из 
Комисије да се прихвати постојећа понуда дата од стране „Authentic medie“ из 
Новог Сада, јер друге нема, с обзиром да друге агенције нису заинтересоване. 
 Председник наводи да ће он и секретар Управног одбора одлучити да ли да 
се уговор са „Authentic mediа“ из Новог Сада закључи на три или четири месеца, с 
обзиром да се у јануару ништа не ради по том питању. 
 Председник ставља на гласање предлог да се закључи уговор са агенцијом за 
пословни консалтинг „Authentic mediа“ из Новог Сада. 
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            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 

            Одобрава се закључивање уговора са агенцијом за пословни консалтинг  
„Authentic media“ из Новог Сада за вршење услуга популаризације и јачања 
угледа АК Војводине.  

 
29. Захтев Огранка АК Војводине у Зрењанину за сагласност за плаћање 

износа од 380.945,00 динара за досадашње трошкове адаптације 
пословног простора Огранка са подрачуна Огранка АКВ у Зрењанину 
 

      Председник наводи да су сви присутни добили у материјалу захтев Огранка 
АК Војводине у Зрењанину упућен Управном одбору, за давање сагласности за 
плаћање износа од 380.945,00 динара за досадашње трошкове адаптације пословног 
простора Огранка са подрачуна Огранка АКВ у Зрењанину.  

      Председник ставља на гласање наведени захтев. 

            Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

 
 
 

              Одобрава се плаћање трошкова адаптације пословног простора Огранка 
АК Војводине у Зрењанину са подрачуна овог Огранка, у износу од 380.945,00 
динара. 

 
            Управни одбор је донео и следећа решења: 

 ДРОНИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 22. 08. 1985. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Грчкошколска 1. 
 КУРУЦ АНДРЕА, дипломирани правник, рођена 04. 10. 1982. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Мирослава Антића 4/I. 
 КУКОЉ ИВАН, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1986. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милете 
Јакшића 14. 
 ЋЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 07. 08. 1962. године уписује се 10. 10. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Јеврејска 2. 
 МАРОСИУК ЛУКА, дипломирани правник, рођен 25. 09. 1990. године уписује се 10. 10. 2017. године 
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Драгише 
Мишовића 11. 
 ШАРАЦ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 14. 02. 1978. године уписује се 10. 10. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новим 
Бановцима, Светосавска 146. 
 РАДИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 27. 05. 1988. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Цара Душана 
109. 



 30 

 МАТУШЋАК СТЕВА, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1984. године уписује се 10. 10. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, 
Карађорђева 21. 
 МИЛАНОВИЋ ПЕШИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 23. 05. 1987. године уписује се 10. 
10. 2017.  године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Вршцу, Војнички трг 1. 
 ВАСИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 22. 05. 1978. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише 
Димитријевића 5. 
 БЕЛИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1990. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима 
Горког 7. 
 ПЕТРОВИЋ ЕМИЛИЈА, дипломирани правник, рођена 16. 11. 1990. године уписује се 10. 10. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Футошка 74. 
 ПАШТИ ЕРВИН, дипломирани правник, рођен 03. 10. 1988. године уписује се 10. 10. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Ћирпанова 1. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ПАШТИ ЕРВИН, адвокатски приправник код 
Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 09. 10. 2017. године због уписа у Именик адвоката 
ове Коморе. 
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЖИЋ 
МАРКО, рођен 07. 07. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у 
Новом Саду, дана 11. 10. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРОЗА 
МИЛОШ, рођен 07. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Веселиновић Александра, 
адвоката у Панчеву, дана 11. 10. 2017. године,, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОДИЋ 
МИЛОШ, рођен 23. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Родић Горана, адвоката у 
Темерину, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАКАШ 
ЗОЛТАН, рођен 05. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Какаш Илоне, адвоката у 
Суботици, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ 
ЈЕЛЕНА, рођена 20. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Момчиловић Синише, адвоката у 
Бечеју, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ 
ИВАН, рођен 10. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трнинић Зорана, адвоката у 
Зрењанину, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПОПОВИЋ НАТАША, рођена 09. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЛОВАНОВИЋ МАТИЈА, рођен 17. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петров Маје, 
адвоката у Сремској Митровици, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЊАЦ 
БРАНКО, рођен 12. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у 
Новом Саду, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЂОРЂЕВСКИ КРИСТИНА, рођена 02. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јефтић Саше, 
адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ 
ЦИНЦОВИЋ КИЋА, рођена 06. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, 
адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋУРЧИЋ 
МАЈА, рођена 19. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бокан Дејана, адвоката у Бачкој 
Паланци, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТОШ 
ВЛАДАН, рођен 22. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у 
Футогу, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ 
ЈОВАНА, рођена 16. 12. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом 
Саду, дана 11. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВ 
КРИСТИНА, рођена 21. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у 
Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 05. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПЕТРОВИЋ ДАНИЛО, рођен 04. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малић Николе, 
адвоката у Инђији, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КОВАЧЕВИЋ ГОРАН, рођен 13. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, 
адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБАЦ 
МАРКО, рођен 14. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рудић Видосава, адвоката у Новом 
Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОТКА 
ЧАБА, рођен 09. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лошонц Давида, адвоката у 
Темерину, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРНИЋ 
СОЊА, рођена 17. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у 
Инђији, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 07. 08. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, 
адвоката у Инђији, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МЛАЂЕНОВИЋ МАРИЈА, рођена 19. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поштић 
Светислава, адвоката у Панчеву, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРВАЗ 
ПЕТАР, рођен 24. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цветковић Петра, адвоката у 
Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКШИЋ 
НИКОЛА, рођен 28. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вицковић др Тање, адвоката у 
Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ТРИФКОВИЋ НИКОЛА, рођен 21. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић 
Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЋУНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 05. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић 
Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КРИВОШИЈА ДАНИЛО, рођен 05. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Алишић мр 
Владимира, адвоката у Инђији, дана 12. 10. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
САБАДОШ ПАВЛЕ, рођен 13. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сабадош Роберта, 
адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРГА 
КРИСТИНА, рођена 10. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић Едите, адвоката у 
Сомбору, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ВУШОВИЋ НАТАЛИЈА, рођена 25. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јуришић 
Богдана, адвоката у Зрењанину, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ТАКОВАЦ ЈЕЛЕНА, рођена 02. 12. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучевић Весне, 
адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЂУРИЧИЋ НИКОЛИНА, рођена 10. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, 
адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКУС 
ИВАНА, рођена 02. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у 
Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАНАК 
МИЛИЦА, рођена 18. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у 
Новом Саду, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОЛИЋ 
ДАЈАНА, рођена 14. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у 
Суботици, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПЕТРОВСКИ ДЕНИС, рођен 26. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томчић Милана, 
адвоката у Вршцу, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТИКИЋ 
ИВАН, рођен 04. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић мр Страхиње, адвоката у 
Белој Цркви, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ 
ДИАНА, рођена 29. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шакић Анђелке, адвоката у 
Бачкој Тополи, дана 12. 10. 2017. године, у трајању од две године.  
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОРО МИРЈАНА, адвокат у 
Петроварадину са даном 21. 09. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Торњански Милица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АМИЏИЋ ГРУЈА, адвокат у Бачкој 
Паланци са даном 31. 08. 2017. године, на лични захтев. 
 Важић С. Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине УГРЕШИЋ НЕБОЈША, адвокат у 
Сомбору са даном 12. 09. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Зиндовић Радован, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈКИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у 
Новом Саду са даном 30. 09. 2017. године, на лични захтев. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Мумин Драгана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Бачкој 
Паланци са даном 02. 10. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Вукоњански Благоје, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОЦОЉЕВАЦ СЛОБОДАН, адвокат 
у Панчеву са даном 06. 09. 2017. године, услед смрти. 
 Ђурков Коцољевац Радмила, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГЕТЛ ЕДЕ, адвокат у Зрењанину са 
даном 24. 09. 2017. године, услед смрти. 
 Петковић Марко, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СРДИЋ 
ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, 
адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈКОВИЋ 
МАРИНА, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Ђукић 
Мирка, адвоката у Сремској Митровици, са даном 31. 08. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОСАНОВИЋ 
НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђорђевић др 
Драгана, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 09. 2017. године. 
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 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИМОВИЋ 
ХЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шијан Николе, 
адвоката у Новом Саду, са даном 20. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИРЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код 
Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋУРЧИЋ 
ТЕОДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Арсић Тање, 
адвоката у Новом Саду, са даном 25. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕРОВИЋ САЊА, 
адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Филиповић Љубице, 
адвоката у Сремској Митровици, са даном 02. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДОСТАНИЋ 
БОЈАН, адвокатски приправник у Сремској Митровици, на адвокатско приправничкој вежби код Аларгић 
Дејана, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОБРАДОВИЋ 
НЕНАД, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Василије Милоша, 
адвоката у Панчеву, са даном 04. 05. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АБАЏИЋ ИВАНА, 
адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Мркић Ђорђа, адвоката у 
Суботици, са даном 01. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДОЈЧИЋ 
СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Просеница Срђана, 
адвоката у Новом Саду, са даном 30. 09. 2017. године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 02. 09. 2017. 
до 01. 09. 2018. године. 
 Баљ Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ТЕПИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на 
обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 02. 10. 2017. до 01. 10. 2018. 
године. 
 Мишковић Марина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да РАЈАКОВИЋ РАДИНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 02. 10. 2017. 
до 02. 10. 2018. године. 
 Грујичић Драгоје, адвокат у Сремској Митровици, 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 породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, од 13. 09. 2017. до 12. 09. 2018. године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БАЦКОВИЋ ЗОРАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 09. 2017. до 19. 
09. 2018. године. 
 Рајачић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да КУЗМАН САНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право 
на обављање адвокатуре због посебне неге детета, од 15. 09. 2017. до 15. 03. 2018. године. 
 Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је ЛАЛИН МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 
08. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског 
одсуства и неге детета. 
               Ковачевић Иван, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да је СОМБОРАЦ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 
11. 09. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због 
породиљског одсуства и неге детета. 
               Гостовић Сомборац Драгица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 
01 09. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због 
породиљског одсуства и неге детета. 
               Војводић Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
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    УЗИМА  СЕ на знање да је ЗЕКИЋ ЈОЛДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са 
радом дана 07. 10. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром 
због породиљског одсуства и неге детета. 
               Вукобрат Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 01. 
10. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања. 
               Бијелица Богдан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Мишков Дуња, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које 
сада гласи Мишков Хорват. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Јањић Мина, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада 
гласи Јањић Маглов. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Бенић Љиљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које 
сада гласи Бенић Петровић. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Малетин Соња, адвокат у Новом Бечеју, променила презиме, које 
сада гласи Иванчев. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Грујић Ирина, адвокат у Старој Пазови, променила презиме, које 
сада гласи Гајин. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Туфегџић Милица, адвокатски прирпавник у Новом Саду, 
променила презиме, које сада гласи Куљић. 
 Узима се на знање да је ВАСИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 04. 09. 2017. године, те да 
исту наставља код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 05. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је СТОЈНОВИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2017. године, те да 
исту наставља код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАКОЧЕВИЋ КУРТЕШ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду 
прекинула адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду дана 06. 09. 2017. 
године, те да исту наставља код Матић Давора, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КРГОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2017. године, те да 
исту наставља код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 13. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду дана 06. 09. 2017. године, те да 
исту наставља код Вукић Бојане, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ХИНИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник у Футогу прекинула адвокатско 
приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу дана 18. 09. 2017. године, те да исту наставља код 
Херцег Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 19. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ДЕСПОТОВИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Суботици прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Радуловић Данета, адвоката у Суботици дана 31. 08. 2017. године, те да 
исту наставља код Војнић Мирјане, адвоката у Суботици, дана 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ШАЛАМОН ПЕТАР, адвокатски приправник у Руми прекинуо адвокатско 
приправничку вежбу код Јаношевић Пере, адвоката у Руми дана 05. 09. 2017. године, те да исту наставља код 
Рогић Петровић Мирјане, адвоката у Руми, дана 06. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МАСТИЛОВИЋ ВИДА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Раденковић Миодрага, адвоката у Новом Саду дана 06. 10. 2017. године, 
те да исту наставља код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МЕСЕЛЏИЈА ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 02. 10. 2017. године, те да 
исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 03. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је WIST ANNA-MARIA, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 29. 09. 2017. године, те да 
исту наставља код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЂУРАН МИЛИЋ ЕМИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Радничка 12/2, почев од 25. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈАЊИЋ МАГЛОВ МИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Радничка 12/2, почев од 25. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Браће Рибникар 63, почев од 01. 09. 2017. године. 



 35 

 Узима се на знање да је КЕШЕЉ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Змај Јовина 26, ПЦ Лупус, други спрат, локал 212, почев од 07. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је СИМИЋ ВАСЈА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Змај Јовина 26, ПЦ Лупус, други спрат, локал 212, почев од 07. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Васе Стајића 24 а, стан 6, почев од 11. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Максима Горког 1А, стан 44, почев од 20. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ХОРОВИЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Максима Горког 7/I, почев од 20. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ТАШЕВСКИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Максима Горког 17 А, почев од 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАШЕТА ЈОВИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Максима Горког 17 А, почев од 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЗЕКИЋ ЈОЛДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, почев од 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ДИНЧИЋ ДАНИЈЕЛ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу др Лазе Станојевића 3, почев од 05. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВИГЊЕВИЋ ДАНИЦА, адвокат у Футогу, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Партизанска 22, почев од 01. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је АНКИЋ МИЛЕТИЋ НЕВЕНА, адвокат у Панчеву, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/2, почев од 14. 09. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАНЧИЋ МИРЈАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 15, локал 21, почев од 01. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МАРКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Цара Душана 10 А, почев од 06. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју 
адвокатску канцеларију на адресу Његошева 24/II, стан 5, почев од 02. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КАРАЏИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Ћирпанова 1, почев од 02. 10. 2017. године. 
 

• Режа Слободан тражи да се записник са седнице Управног одбора 
достави у року од седам до десет дана након седнице, док се још сећамо 
дискусије. 

Председник након консултације са руководиоцем стручне службе Маријом 
Белић констатује да ће се записник убудуће достављати у року од седам до десет 
дана након одржане седнице. 

 
• Басарић Предраг преноси поздраве колега из АК Ниша где је 

представљао нашу Комору на Данима адвокатуре АК Ниша и обавештава да је 
нашој Комори додељена Плакета на тој свечаности. 

 
 

 
 

Седница је закључена у 21,13 часова. 
          

 
         

         Записник водила 
Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 
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           Марија Белић 
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