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ЗАПИСНИК
СА 7. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
АК ВОЈВОДИНЕ
ОДРЖАНЕ У НОВОМ САДУ
дана 27. 10. 2017. године
Седници присуствују: Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине,
Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног
одбора и чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Јожа Ласло, Владислав
Костић, Александар Мољац, Душан Николић, Мирко Рапајић, Србислав Спајић и
Драган Вујовић.
Одсутни: Владимир Бељански, председник АК Војводине, Јован
Михајловић, Кнези Антун, Слободан Режа, чланови Управног одбора Адвокатске
коморе Војводине.
Седници присуствују и: Бесеровац Љубица, Коњевић Драган и Добросављев
Срђан, председници огранака АКВ, Младен Грбић, члан УО АКВ у АКС.
Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали.
Потпредседник АК Војводине Биљана Бјелетић наводи да ће она у одсуству
председника водити данашњу седницу Управног одбора.
Потпредседник АК Војводине отвара 7. седницу Управног одбора у овом
сазиву и констатује да Управни одбор има кворум потребан за рад и одлучивање
(11 присутних чланова).
Потпредседник АК Војводине чита предложени дневни ред. .
Пре гласања о предложеном дневном реду, секретар Управног одбора
износи предлог допуне дневног реда поднет од Огранка АК Војводине у Зрењанину
са тачком „Ангажовање службенице за потребе Огранка АКВ у Зрењанину са пола
радног времена по основу уговора о привременим и повременим пословима“.
Секретар предлаже да ово буде тачка 10. дневног реда, док би се преостале тачке
дневног реда помериле.
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Затим, данас је пристигао предлог за потврђивање Правила о раду Огранка
АК Војводине у Зрењанину. Текст ових Правила нисте добили, али можемо их
умножити.
Потпредседник АК Војводине предлаже да се наведена Правила доставе
свим члановима Управног одбора да се упознају са њима, па онда могу бити
предмет електронске седнице.
Потпредседник ставља на гласање предложени дневни ред са предложеном
допуном тачком „Ангажовање службенице за потребе Огранка АКВ у Зрењанину
са пола радног времена по основу уговора о привременим и повременим
пословима“.
Након гласања констатује се да је Управни одбор једногласно усвојио
следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

Усвајање дневног реда
Усвајање записника са претходне седнице
Потврђивање одлука са електронске седнице од 19. 10. 2017. године
Извештај председника АК Војводине
Извештај секретара АК Војводине
Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању
АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године
7. Формирање Комисије за праћење и сузбијање проблема нелојалне
конкуренције, надриписарства и незаконитог посредовања у
адвокатури
8. Формирање Комисије за праћење постављања бранилаца по
службеној дужности и привремених заступника
9. Формирање Комисије за предлагање положаја адвокатуре у новом
Уставу РС
10. Ангажовање службенице за потребе Огранка АКВ у Зрењанину са
пола радног времена по основу уговора о привременим и повременим
пословима
11. Финансијски извештај стручне службе
12. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и
остале промене
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Усвајање записника са претходне седнице
Потпредседник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне
седнице Управног одбора, односно да ли се овај записник усваја?
Николић Милош сматра да је у записнику изостављено да је председник АК
Војводине, приликом обавештавања о ангажовању фирме „Институт за заштиту на
раду“ из Новог Сада за послове безбедности и заштити на раду за потребе АК
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Војводине, навео да је та фирма његов клијент. Наводи да је председник то сигурно
рекао са разлогом, па сматра да то треба и унети у записник.
Потпредседник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са
претходне седнице Управног одбора, са допуном коју је предложио Николић
Милош.
Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно
усваја записник са претходне седнице Управног одбора са допуном коју је
предложио Николић Милош.
3. Потпредседник набраја одлуке донете на електронској седници
Управног одбора од 19. 10. 2017. године и пита присутне да ли се потврђују ове
одлуке.
Затим, пита да ли има примедби на записник са ове седнице, односно да
ли се овај записник усваја.
Након гласања, Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Усваја се записник са електронске седнице Управног одбора од 19. 10.
2017. године.
Потврђују се одлуке донете на електронској седници Управног одбора од
19. 10. 2017. године:
I
ИМЕНОВАН ЈЕ Оснивачки одбор секције "Млади адвокати Војводине",
у саставу:
1. Гвозденац Иван, адвокат у Новом Саду
2. Папић Бојан, адвокат у Новом Саду
3. Александар Зарија, адвокат у Панчеву
4. Вујанов Биљана, адвокат у Зрењанину
5. Главашевић Никола, адвокат у Сремској Митровици
6. Попов Горан, адвокат у Сенти
7. Живковић Јелена, адвокат у Сомбору
НАЛОЖЕНО ЈЕ Оснивачком одбору секције "Млади адвокати
Војводине" да у року од 120 (стодвадесет) дана окупи и евидентира чланове
секције "Млади адвокати Војводине", као и да потом организује и спроведе
изборе за чланове радних тела те секције.
УСВОЈЕНА СУ Правила о раду секције Млади адвокати Војводине.
II
За предавача по позиву Академије АК Војводине именована је проф.др
Маја Станивуковић, професор на Правном факултету у Новом Саду.
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III
Рапајић Владета и Радић Горан, адвокати у Новом Саду су
именовани за чланове Радне групе за адаптацију таванског простора и
могућности проширења.
IV
Потврђена је листа кандидата за избор два члана Управног одбора
АК Србије (упражњена места):
1. Арсић Тања, адвокат у Новом Саду
2. Кулиџан Милица, адвокат у Кикинди
3. Марић Рајко, адвокат у Новом Саду
4. Извештај председника АК Војводине
Потпредседник наводи да је дана 25. 09. 2017. године одржан
Управни одбор АК Србије на којем је, између осталих, донета одлука да се
прихвати иницијатива Јавнобележничке коморе да се организује заједнички
састанак Јавнобележничке коморе и Адвокатске коморе Србије како би се
пронашла заједничка решења, јер су јавни бележници претрпани послом од 01.
03. 2017. године на овамо. Сматра да су у овој области врло корисна искуства
Македоније.
Узима се на знање информација.
Потпредседник наводи да су Вулић Бранислав и Михајловић Јован
наши представници у Комисији за порески положај адвоката АК Србије и да ће
на седници Управног одбора АК Србије 30. 10. 2017. године поднети извештај
о пореском положају адвоката. Наша Комора је известила АК Србије да је мали
број адвоката добио пореска решења – само у Сенти и мали број у Новом Саду.
Николић Душан наводи да су решења која су добили адвокати у Сенти
знатно увећана.
Потпредседник сматра да Огранак АК Војводине у Суботици ту
информацију треба да проследи АК Србије или члановима Комисије за порески
положај адвоката АК Србије.
Узима се на знање информација.
Потпредседник обавештава да предстоје измене Закона о уређењу
судова и Закона о парничном поступку, али су предвиђене измене уопштене и
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без јасних решења. Не постоји основни текст измена односно радни текст, већ
се само прослеђује као информација како би се заинтересовани укључили у
овај процес.
Управни одбор АК Србије је формирао групу за измену Закона о
адвокатури иако није отпочео званични процес измене овог Закона инициран
од стране Министарства правде, али се очекује у 2018. години па да не будемо
неспремни.
У понедељак, 30. 10. 2017. године се одржава Округли сто у Новом Саду
у оквиру јавне расправе вези са изменама Устава РС у делу правосуђа, где ће
тема бити Извори права и судска пракса. Колега Владимир Бељански је
учествујући у раду ранијих округлих столова изнео примедбе које су
усаглашене са примедбама које су имале и саме судије.
Узима се на знање информација.
Усваја се извештај у целости.
5. Извештај секретара АК Војводине
а) Секретар обавештава да су Кораћ Богдан, адв.приправник у Зрењанину,
Челекетић Ена, адв. приправник у Кикинди и Рошу Марко, адв.приправник у
Панчеву поднели захтеве за продужење приправничке вежбе за четврту годину.
Захтеви су благовремени и образложени те секретар предлаже да се усвоје.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
РЕШЕЊЕ
Одобравају се захтеви за продужење адвокатско приправничке вежбе за
четврту годину за Кораћ Богдана, адв.приправника у Зрењанину, Челекетић
Ену, адв. приправника у Кикинди и Рошу Марка, адв.приправника у Панчеву.
б) Секретар обавештава да су запослени у стручној служби Коморе поднели
захтев да им се одобри зајам за набавку зимнице и огрева у износу од 60.000,00
динара по раднику, који запослени враћају у дванаест рата. Овај зајам се одобрава
запосленима већ више година и последња рата претходног зајма је исплаћена, тако
да не постоје сметње да се овај зајам одобри. Секретар предлаже да се захтев
усвоји.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Одобрава се зајам за набавку зимнице и огрева запосленима у стручној
служби Адвокатске коморе Војводине у појединачном износу од 60.000,00
динара, са обавезом враћања у дванаест месечних рата.
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в) Секретар обавештава да је Управном одбору упућен, сходно Статуту,
предмет у којем треба спровести поступак извршења за трошкове дисциплинског
поступка за Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици.
Узима се на знање информација.

г) Секретар извештава присутне да је председник Дисциплинског суда
Горан Илић поднео извештај са саветовања које је одржано у Врњачкој Бањи, који
је данас достављен свима, а у вези са тим је за 06. 12. 2017. године заказан округли
сто у Комори на тему „Значај примене начела ne bis in idem“.
Узима се на знање информација.
д) Секретар обавештава да је Кораћ Михаило, адвокат у Новом Саду поднео
предлог Управном одбору за покретање иницијативе за враћање института
мировања у Закон о парничном поступку:
„УПРАВНОМ ОДБОРУ АКВ
ПРЕДСЕДНИКУ УО АКВ
ПРЕДЛОГ ЗА ВРАЋАЊЕ ИНСТИТУТА МИРОВАЊА ПОСТУПКА
У ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
Поштоване колеге,
имајући у виду да изостанак тужиоца и туженог са рочишта подразумева за последицу
повлачење тужбе, што доводи до тога да се не мали број колега нашао и свакодневно
налази у врло непријатној ситуацији (да лекарским налазима и потврдама ауто механичара
мора да поткрепљује наводе како би успео у захтеву за враћање у пређашње стање), а све
само из разлога што је законодавац доношењем Закона о парничном поступку из
2004.године укинуо институт МИРОВАЊА ПОСТУПКА.
Наиме, Закон о парничном поступку (Сл. лист СФРЈ бр. 4/77.........Сл.лист 27/92...3/2002)
који је престао да важи доношењем Закона о парничном поступку (Сл.гласник РС 125/2004
и 111/2009) је предвиђао МИРОВАЊЕ поступка за случај да се ,,о томе пре закључења
главне расправе споразумеју обе стране, или кад обе стране изостану са припремног
рочишта или рочишта за главну расправу, односно када присутне странке расправљају,...“
Мировање поступка било је регулисано одредбама члана 216. до 218. у Глави XIX.
Чланом 217. тог закона предвиђене су последице мировања (исто као и прекид поступка)
док је свака страна могла да затражи наставак поступка, али тек по истеку 3 месеца од
дана почетка мировања. Тај закон предвиђао је и ЗАСТОЈ у поступку, али не у тој глави
него у такстативно наведеним члановима закона и то: члан 81.став 3., члан 205. став4.,
члан 321. став5., 330. став2. и 341. став1.
Дана 24.септембра 2004.године Влада је доставила Народној скупштини предлог новог
Закона о парничном поступку под бројем 03 71-3256/04 са предлогом да се исти усвоји по
хитном поступку, а у образложењу доношења закона на страни 4., за главу XIX појашњено
је да се мировање замењује застојем ( који је како сам написао постојао и у ранијем
Закону) ,,РАДИ ПОСТИЗАЊА ВЕЋЕ ЕФИКАСНОСТИ У РАДУ“.
Дакле разлог за укидање мировања поступка био је повећање ефикасности рада суда, а
ево после 13 година примене ЗПП који нема мировање поступка, јасно је да се због
предлога за враћање у пређашње стање, суђења продужавају и до годину дана, што дакле
значи да је мировање поступка било ефикасније. Да не појашњавам свима колико је
повлачење тужбе због случајног изостанка са рочишта услед грешке, стварало стреса за
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колегу, као и непријатности за колегу са супротне стране ( па чак и немогућност наплате
рочишта, јер пуномоћник туженог и ако је присутан и не улази у судницу), а да притом само
странка и пуномоћник губе право, док суд „решава“ предмет.
Ни нови Закон о парничном поступку који се сада примењује (Сл.гласник РС
72/2011....55/2014) није променио ништа тј. у глави 19 је и даље прекид и застој у поступку,
тачније нема мировања. Морам и да укажем да суд у већини случајева усвоји предлог за
враћање у пређашње стање, али супротно закону, додељује предмету нови број иако би
требало да се стање врати у време као да радња није извршена тј. пропуштена.
Такође ниједан ЗПП после укидања мировања на јасан начин не опредељује шта је то
застој поступка, а ЗПП пре 2004.године је у горе цитираним члановима сасвим јасно указао
шта је то застој поступка, па произилази да је намера законодавца уствари била
деградирање адвокатуре и суда, поготово што се овакав закон усвајао по хитном поступку,
а последица је у ствари брисање сигурности адвоката и убрзање поступка .
Због свега наведеног, сматрам да је искључиво у интересу адвокатуре и наших клијената
нужно захтевати враћање мировања поступка у Закон о парничном поступку, можда са
изменама у погледу скраћења рока захтева за наставак поступка у мировању ( смањење са
3 на 1 месец, итд), а што би сигурно и утицало на смањење тј. правилније утврђење
осигураног случаја адвокатске грешке.
Предлажем да УО АКВ предложи УО АКС састављање комисије која би израдила нацрт
предлога измена и допуна ЗПП-а, те која би захтевала хитан почетак преговора са
надлежним државним органима за враћање мировања поступка у наш парнични поступак.
У прилогу вам достављам скениране чланове и образложења закона који су горе цитирани.
С поштовањем,
aдвокат Михаило Кораћ“

Секретар даје реч Кораћ Михаилу.
Кораћ Михаило укратко образлаже свој и сматра да овај Управни одбор
треба да предложи Управном одбору АК Србије састављање комисије која би
израдила нацрт предлога измена и допуна ЗПП-а и која би захтевала хитан почетак
преговора са надлежним државним органима за враћање мировања поступка у наш
парнични поступак.
Секретар ставља на гласање предлог Кораћ Михаила.
Након тога Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Управном одбору АК Србије ће се предложити формирање комисије која
би израдила Нацрт предлога измена и допуна Закона о парничном поступку, са
иницијативом да се институт мировања врати у Закон о парничном поступку.
ђ) Секретар обавештава присутне да се председник Већа предавача Бранко
Татић обратио са захтевом да се за потребе Академије АК Војводине купи лап топ
рачунар. Наиме, Академија располаже сада са два лап топа од којих је један већ
дуже време на поправци, а други нема излаз за повезивање са пројектором, а за
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потребе обуке приправника за полагање правосудног испита неопходан је лап топ
рачунар који ће моћи да се повеже са пројектором.
Секретар предлаже да се захтев усвоји.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Одобрава се куповина лап топ рачунара за потребе Академије Адвокатске
коморе Војводине.
е) Секретар обавештава присутне да је Веће предавача упутило Управном
одбору препоруку да се именује декан Академије АК Војводине, без конкретних
предлога. Секретар предлаже да се одлучивање о наведеној препоруци одложи за
неку од наредних седница када буду предложени одређени кандидати за функцију
декана Академије АК Војводине, а да за сада ово буде информација.
Узима се на знање информација.
ж) Секретар износи да је за пок.адвоката Ружу Дулић из Суботице поднето
два захтева за брисање из Именика адвоката услед смрти: један од стране
законског, а други од стране тестаменталних наследника. Проблем је што су у два
захтева предложене две различите личности преузиматеља канцеларије:
Драгичевић Милорад, адвокат у Суботици и Лазичић Ђорђе, адвокат у Суботици.
Јожа Ласло подсећа присутне да смо нешто раније на овој седници
обавештени од стране секретара да се покреће извршни поступак против колеге
Драгичевић Милорада због неплаћених трошкова дисциплинског поступка, па
сматра да је то разлог да се за преузиматеља канцеларије пок.Руже Дулић постави
Лазичић Ђорђе, адвокат у Суботици.
Секретар ставља на гласање предлог да се Лазичић Ђорђе, адвокат у
Суботици постави за преузиматеља канцеларије пок.Дулић Руже, адвоката у
Суботици.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
РЕШЕЊЕ
Брише се из Именика адвоката Дулић Ружа, адвокат у Суботици услед
смрти, са даном 03. 05. 2017. године.
Лазичић Ђорђе, адвокат у Суботици се поставља за преузиматеља
канцеларије.
з) Секретар обавештава да су Тања Арсић и Арпад Заварко, адвокати у Новом
Саду представљали Комору 11. 10. 2017. године на конференцији која је одржана у
Медија центру у Београду на тему „Уставне измене – полазне основе за успешну
реформу правосуђа“. Како је догађај био између две седнице Управног одбора,
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секретар предлаже да се донесе одлука којом се Тања Арсић и Арпад Заварко,
адвокати у Новом Саду упућују на ову конференцију, као и да се одобре настали
путни трошкови.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Тања Арсић, адвокат у Новом Саду, председник Комисије за праћење
прописа и Заварко Арпад, адвокат у Новом Саду упућују се 11. 10. 2017. године
на Конференцију у Медија центру у Београду на тему „Уставне измене –
полазне основе за успешну реформу правосуђа“.
Тањи Арсић и Заварко Арпаду, адвокатима у Новом Саду одобрава се
плаћање путних трошкова за присуствовање овој Конференцији.
и) Секретар подсећа да је на претходној седници договорено да ће се
седнице Управног одбора убудуће снимати путем диктафона и да је потребно да се
набави диктафон за те потребе. Диктафон је купљен, па је потребно одобрити ову
куповину.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Одобрава се куповина диктафона марке „SONY“ за потребе снимања
седница Управног одбора Адвокатске коморе Војводине.
Јожа Ласло предлаже да Комора контактира фирме за електронско праћење
прописа, да се колективном претплатом оборе цене, па да све колеге могу да
користе ту базу података. Наводи да ову идеју треба разрадити, да ли да то буде за
све колеге или само за оне који то желе.
Секретар сматра да прво треба да прибавимо понуде, наводи да ће то он
учинити, па да онда видимо даље кораке. Пита присутне да ли се слажу са овим
предлогом.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Овлашћује се секретар Управног одбора да прибави понуде од фирми за
електронско праћење прописа за електронску базу прописа коју би користили
сви адвокати Адвокатске коморе Војводине.
ј) Секретар подсећа да су сви добили материјал у вези захтева Штрбац
Радована из Новог Сада који је сачинио колега Милутин Тодоровић из Панчева као
задужен за овај предмет. Позвали смо Штрбац Радована на ову седницу и сада ћемо
га позвати да уђе.
На седницу приступа по позиву Штрбац Радован из Новог Сада.
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Потпредседник АК Војводине наводи да је Штрбац Радован позван јер је
поднео молбу за укидање суспензије која му је изречена.
Штрбац Радован поставља питање да ли је данас позван због решавања о
молби за укидање суспеније, јер је он мислио да је позван због његовог захтева за
поступање по пресуди Управног суда и жалбе због недоношења решења АК
Војводине по другостепеној одлуци АК Србије у вези са брисањем из Именика
адвоката.
Секретар наводи да ће и о томе данас бити речи, односно да ће се
разматрати и молба за укидање суспензије и жалба због недоношења одлуке АК
Војводине по другостепеној одлуци АК Србије у вези са брисањем из Именика
адвоката.
Штрбац Радован затим образлаже своје поднете захтеве наводећи: да је
пресуда Управног суда из трећег месеца 2016. године уручена АК Војводине у
шестом месецу 2016. године, по којој није поступљено; пресуда Управног суда је и
за Комору обавезујућа по Закону о управним споровима и садржи 8 упута шта
Комора треба да уради; по његовим захтевима је пропуштено да се одлучи годину и
по дана од када је примљена пресуда Управног суда и зато је почео поступак
испочетка; одлука о брисању је донета за време док је било на снази решење о
суспензији његовој; због 64.000,00 динара се некоме одузима лиценца и не даје му
се да то исплати на рате (кад је био суспендован); када му је изречена суспензија
због дуговања поставио је питање која је то правна разлика између чланарине и
материјалних трошкова и никада није добио одговор на то питање нити је о томе
заузет став; да је Управни суд укинуо и ово решење о суспензији, а Управни одбор
ранији ништа није предузео; да је толико непрофесионалних поступака било у раду
колега у ранијем сазиву и АК Војводине и АК Србије да је то срамота; да по
одлуци Управног суда нема ни суспензије ни брисања, а он седам година не ради;
да изражава захвалност што су нови чланови Управног одбора недуго након
ступања на ову функцију узели да решавају његову судбину и да сматра да је
чињенично стање апсолутно јасно.
Секретар пита Штрбац Радована да ли је, након пријем пресуде број
У.10493/13, добио нову одлуку број У.721/2015, јер Комора има ову одлуку.
Штрбац Радован наводи да наведену одлуку није добио, али да се ту води
поновни поступак под бројем У.11712/15 пред Управним судом. Затим се исправља
и наводи да је добио наведену одлуку.
Секретар наводи да је само хтео да то разјасни, јер је ту поступак још у току
и нема одлуке.
Штрбац Радован напушта седницу у 18,57.
Секретар наводи да је решење о суспензији Штрбац Радована коначно и не
може се укидати по његовом захтеву за укидање суспензије (поводом које води
управни спор). Што се тиче другог захтева за поступање по одлуци где је
поништено његово решење о брисању због неплаћања материјалних обавеза, члан
37. Статута АКВ предвиђа ту обавезу плаћања. Питање је да ли је дужан да плаћа
чланарину док је суспендован? Статут је јасан за привремени престанак бављења
адвокатуром, али не и за привремену забрану бављења адвокатуром па је питање да
10

ли ћемо ситуацију аналогно тумачити или не? У оба случаја остаје својство
адвоката.
Секретар подсећа да је ово сада поновљени поступак у вези његовог
брисања из Именика адвоката због дуговања, јер нам је АК Србије то наложила
својим решењем. Треба да одлучимо да ли је био дужан да плаћа чланарину за
време суспензије или не, па да онда на основу тога донесемо одлуку да ли да га
бришемо или не? Како нигде није искључена обавеза плаћања, мишљења је да се
може аналогно тумачити члан 37. Статута АК Војводине.
Уследила је дискусија у којој су учествовали Костић Владислав, Бјелетић
Биљана, Мољац Александар, Басарић Предраг, Грбић Младен, Вујовић Драган.
Потпредседник наводи да сви знамо да постоји разлика између
материјалних обавеза према Комори и чланарине, као и да је овде у питању
привремена забрана, а не привремени престанак права на бављење адвокатуром.
Наводи да ће се искључити приликом одлучивања је у доношењу другостепене
одлуке у АК Србије учествовала као члан Управног одбора АК Србије.
Басарић Предраг сматра да је апсурдно што је колега брисан због дуговања
док је трајао кривични поступак против њега због којег је суспендован. Пита да ли
тај кривични поступак траје и данас?
Секретар одговара да је кривични поступак и даље у току.
Николић Душан предлаже да се одложи одлучивање.
Спајић Србислав наводи да је материјал овог предмета врло обиман и да
није сигуран да је све добро схватио – да ли добро схватам да је колега брисан
одлуком Управног одбора АК Србије којом се преиначава одлука Управног одбора
АК Војводине.
Секретар наводи да је Спајић Србислав делимично у праву, али изрека
одлуке АК Војводине је гласила „да се брише из Именика адвоката…..“ а
преиначавање ове одлуке од стране Управног одбора АК Србије је било „да се
утврђује да су се испунили услови за доношење одлуке те се брише из Именика
адвоката“ – брисан је и у једном и у другом случају.
Басарић Предраг пита зашто не бисмо обуставили поступак, а њему ће и
даље бити на снази решење о суспензији, јер кривични поступак још траје.
Секретар предлаже да се одложи решавање по захтеву Штрбац Радована из
Новог Сада за наредну седницу која ће бити за три недеље.
Након гласања (Бјелетић Биљана се изузимаод гласања) Управни одбор
већином гласова (9 гласова „за“ и 1 „уздржан“) доноси
ОДЛУКУ
Одлучивање по захтеву Штрбац Радована из Новог Сада се одлаже за
наредну седницу Управног одбора АК Војводине.
6. Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању
АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године
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Потпредседник АК Војводине наводи да данас није присутна председница
Радне групе за избор ревизорске куће Тања Арсић. Неће се скинути са дневног реда
ова тачка, али одложићемо је за наредну седницу када се очекује да ова Радна група
да предлог које све акте треба Комора да донесе по налогу из извештаја ревизорске
куће.
Потпредседник АК Војводине наводи да је данас умножен и достављен свим
присутнима материјал АК Србије о понудама за финансијску контролу како бисте
видели енормне цифре које те фирме траже за овакву контролу (од 2000 до 50000
евра).
Узима се на знање информација.
7. Формирање Комисије за праћење и сузбијање проблема нелојалне
конкуренције, надриписарства и незаконитог посредовања у
адвокатури
Потпредседник АК Војводине наводи да смо сви сведоци да постоје разне
„агенције за накнаду штете“ које се јавно, отворено и наметљиво нуде лицима која
су доживела саобраћајну незгоду или претрпела било какву штету и врло често је
то уз учешће неког од колеге адвоката. Наводи случај где је клијент колеге Режа
Слободана који је остварио право на исплату разлике накнаде за случај
незапослености од стране Нац.службе за запошљавање, добио позив од адвокатске
канцеларије која је располагала невероватном количином података овог клијента,
чак и периодом у коме је он остваривао право на ту зараду и израчунали разлику у
заради која би му припала. У питању је адвокатска канцеларија Здјелар Марка из
Београда која се наравно свесрдно понудила да га заступа.
Колега Никола Јовић из Бачке Паланке се понудио да координира рад ове
Комисије, а предлог је да сваки огранак да предлог свог члана. Када се формирају
изабраће председника међу собом и одредити начин рада, Управни одбор данас
треба да формира ову Комисију која неће само пратити ове појаве, већ ће радити и
на њиховом сузбијању.
Уследила је дискусија у којој су учествовали Душан Николић, Србислав
Спајић, Младен Грбић, Предраг Басарић, Драган Коњевић.
Спајић Србислав и Вујовић Драган напустили седницу у 19,38.
Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог да се формира
Комисија за праћење и сузбијање проблема нелојалне конкуренције,
надриписарства и незаконитог посредовања у адвокатури. За координатора
Комисије предлаже се Никола Јовић, адвокат у Бачкој Паланци, а огранци АК
Војводине ће дати своје предлоге за чланове ове Комисије.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ

Формира се Комисија за праћење и сузбијање проблема нелојалне
12

конкуренције, надриписарства и незаконитог посредовања у адвокатури.
За координатора Комисије именује се Никола Јовић, адвокат у Бачкој
Паланци.
Огранци АК Војводине ће дати своје предлоге за чланове ове Комисије.

8. Формирање Комисије за праћење постављања бранилаца по
службеној дужности и привремених заступника
Потпредседник АК Војводине наводи да је формирање ове неопходно јер у
сваком огранку постоји проблем ове врсте. Управо из тог разлога предлог је да
председници свих огранака АК Војводине чине ову Комисију јер су они
најпозванији за то, а они ће се међу собом договорити о координирању и начину
рада.
Вујовић Драган се вратио на седницу у 19,42.
Душан Николић наводи са Огранак АКВ у Суботици озбиљно ради на овом
послу и да поздравља идеју о формирању овакве Комисије.
Потпредседник АК Војводине објашњава како су радили у Панчеву док се
није променио председник суда, а након његовог доласка се престало са сарадњом
те врсте.
Потпредседник ставља на гласање предлог да се формира Комисија за
праћење постављања бранилаца по службеној дужности и привремених заступника
у коју би се именовали председници огранака АК Војводине.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ

Формира се Комисија за праћење постављања бранилаца по службеној
дужности и привремених заступника.
За чланове ове Комисије именују се сви председници огранака АК
Војводине.
9. Формирање Комисије за предлагање положаја адвокатуре у новом
Уставу РС
Потпредседник АК Војводине предлаже за чланове ове Комисије Владимира
Бељанског, адвоката у Новом Саду, себе (Биљану Бјелетић, адвоката у Панчеву) и
евентуално још једног члана Управног одбора ако је неко заинтересован да
учествује у раду ове Комсије. Нико од присутних се није јавио па се приступило
гласању.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
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Формира се Комисија за предлагање положаја адвокатуре у новом
Уставу Републике Србије.
За чланове ове Комисије именују се Владимир Бељански, адвокат у Новом
Саду и Биљана Бјелетић, адвокат у Панчеву.
10. Ангажовање службенице за потребе Огранка АКВ у Зрењанину са
пола радног времена по основу уговора о привременим и
повременим пословима
Секретар износи да је Огранак АКВ у Зрењанину упутио предлог да се
закључи уговор о привременим и повременим пословима за Сандром Марјановић
за потребе обављања административних послова за огранак са пола радног
времена, уз предлог да трошкове зараде сноси АК Војводине.
Мољац Александар наводи да је Огранак АКВ у Новом Саду закључио
такав уговор где колегиница Дуња Димић обавља послове пола радног времена за
Огранак АКВ у Новом Саду, а пола радног времена за АК Војводине, али се
половина зараде партиципира са подрачуна Огранка АКВ у Новом Саду.
Потпредседник АК Војводине наводи да се и за службеницу која ради за
Огранак АК Војводине у Панчеву зарада партиципира са подрачуна Огранка АКВ у
Панчеву.
Вујовић Драган сматра да, ако Огранак АКВ у Зрењанину има средстава,
онда треба да плаћају њену зараду.
Секретар износи предлог да се закључи уговор о привременим и
повременим пословима са Сандром Марјановић за потребе обављања
административних послова за Огранак АКВ у Зрењанину са четири сата дневно.
Трошкови зараде падају на терет подрачуна Огранка АКВ у Зрењанину.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Одобрава се закључивање уговора о привременим и повременим
пословима са Сандром Марјановић са четири сата дневно, за потребе
обављања административних послова за Огранак АКВ у Зрењанину.
Трошкове зараде сноси Огранак АКВ у Зрењанину.
11. Финансијски извештај стручне службе
Потпредседник износи да су сви присутни добили финансијски извештај
стручне службе за ову седницу.
Потпредседник обавештава присутне да су данас добили као материјал
преглед понуда за орочавање средстава датих АК Србије, како би имали репере
приликом доношења наше одлуке о томе. Огранцима је већ дато да доставе
предлог имена чланова за Комисију која би прикупила понуде од банака и
комуницирала са банкама, али их очито треба подсетити пошто предлоге нису
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доставили, а донели смо одлуку да се прибаве понуде од других банака.
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
ОДЛ УКУ
Прихвата се финансијски извештај стручне службе у целости.
Након прихваћеног извештаја, Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
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.

12. Редизајн и концепцијска реорганизација сајта АК Војводине
Потпредседник АК Војводине наводи да је проф. Ира Проданов са
Академије уметности сугерисала да нам је сајт застарео и лоше организован и
понудила своје идеје о модернизацији сајта, па позива Срђана Поповића, колегу
који је задужен за одржавање нашег сајта да каже нешто о овоме.
Срђан Поповић наводи да се слаже са коментаром проф.Ире Проданов да је
сајт АК Војводине лоше уређен. Прибављена је понуда за реорганизацију и
редизајн сајта АК Војводине у износу од 200 евра. Трибине и катедре би се преко
сајта пратиле уживо, чували би се ти снимци како би могли да се гледају касније.
Требало би закључити нови уговор о одржавању сајта (предложени износ је 120
евра), по садашњем уговору за одржавање сајта плаћамо 150 евра.
Мољац Александар сматра да треба, по упутству ревизора, прибавити још
понуда.
Потпредседник АК Војводине сугерише Срђану Поповићу да прикупи још
понуда. Понуда за реорганизацију и редизајн сајта АК Војводине у износу од 200
евра је свакако тек данас стигла, па предлаже да се одложи одлучивање по овом
питању и да се у међувремену прибави још понуда за ову намену. Сматра да нема
потребе да се овом прикупљању понуда доноси одлука.
Сви присутни се слажу да адвокат Срђан Поповић који је задужен за
одржавање сајта АК Војводине прибави још понуда за реорганизацију и редизајн
сајта АК Војводине.
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13. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и
остале промене
Секретар износи да је за ову седницу 9 кандидата поднело захтев за упис у
именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 13 кандидата.
Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвоката.
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Одобрава се захтев за упис у Именик адвоката АК Војводине за следеће
кандидате:
1.

Мићић Јелена, Нови Сад

2.

Вукашиновић Наташа, Нови Сад

3.

Драговић Данило, Нови Сад

4.

Љубичић Иван, Сремска Митровица

5.

Николић Марина, Лаћарак

6.

Бакић Тамара, Нови Сад

7.

Димитријевић Д. Катарина, Нови Сад

8.

Перовић Сања, Сремска Митровица

9.

Манојловић Ратко, Хртковци

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.
Након тога Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
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
ОДЛУКУ
Одобрава се захтев за упис у Именик адвокатских приправника АК
Војводине за следеће кандидате:
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1. Павловић Јелена, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)
2. Мороквашић Марија, Сомбор (Голубовић Миланко, адвокат, Сомбор)
3. Огњанов Александар, Суботица (Мркић Ђорђе, адвокат, Суботица)
4. Вулин Јована, Темерин (Новак Немања, адвокат, Темерин)
5. Бурлица Никола, Сремска Митровица (Филиповић Љубица, адвокат,
Сремска Митровица)
6. Рашић Анђела, Нови Сад (Поповић Срђан, адвокат, Нови Сад)
7. Штањо Марија, Нови Сад (Штањо Калман, адвокат, Нови Сад)
8. Закић Горан, Хоргош (Терзић Мирослав, адвокат, Хоргош)
9. Шарњаи Андреа, Нови Сад (Станивуковић Горан, адвокат, Нови Сад)
10. Зеленовић Душан, Сомбор (Вучковић Марија, адвокат, Сомбор)
11. Пилиповић Александра, Нови Сад (Јовић Милован, адвокат, Нови
Сад)
12. Орлић Драган, Инђија (Дивљак Татјана, адвокат, Инђија)
13. Сокић Соња, Нови Сад (Костић Владислав, адвокат, Нови Сад)
Управни одбор је донео и следећа решења:
МИЋИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 11. 04. 1990. године уписује се 03. 11. 2017. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду,
Грчкошколска 1.
ДРАГОВИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 13. 06. 1984. године уписује се 03. 11. 2017.
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду,
Грчкошколска 1.
ЉУБИЧИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 25. 08. 1988. године уписује се 03. 11. 2017. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици,
Арсенија Чарнојевића 6, локал 5.
ПЕРОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 07. 10. 1988. године уписује се 03. 11. 2017. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици,
Светог Димитрија 17.
НИКОЛИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 07. 06. 1990. године уписује се 03. 11. 2017.
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Лаћарку,
Фрушкогорска 56.
МАНОЈЛОВИЋ РАТКО, дипломирани правник, рођен 22. 08. 1964. године уписује се 03. 11. 2017.
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Хртковцима,
Цара Лазара 22.
ДИМИТРИЈЕВИЋ Д. КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 23. 05. 1988. године уписује се
03. 11. 2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у
Новом Саду, Сремска 9.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДИМИТРИЈЕВИЋ Д. КАТАРИНА, адвокатски
приправник код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2017. године због уписа у Именик
адвоката ове Коморе.
БАКИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 13. 11. 1990. године уписује се 03. 11. 2017. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста
Цесарца 18.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАКИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник код
Давидов др Страхиње, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове
Коморе.
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ВУКАШИНОВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 26. 06. 1991. године уписује се 03. 11.
2017. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом
Саду, Грчкошколска 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКАШИНОВИЋ НАТАША, адвокатски
приправник код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 11. 2017. године због уписа у Именик
адвоката ове Коморе.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
ПИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 09. 10. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовић
Милована, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
ШАРЊАИ АНДРЕА, рођена 07. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић
Горана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТАЊО
МАРИЈА, рођена 26. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штањо Калмана, адвоката у
Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАШИЋ
АНЂЕЛА, рођена 13. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у
Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване,
адвоката у Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОКИЋ
СОЊА, рођена 05. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у
Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛИН
ЈОВАНА, рођена 19. 08. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новак Немање, адвоката у
Новом Саду, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
БУРЛИЦА НИКОЛА, рођен 22. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Љубице,
адвоката у Сремској Митровици, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЛИЋ
ДРАГАН, рођен 13. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дивљак Тијане, адвоката у
Инђији, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
ЗЕЛЕНОВИЋ ДУШАН, рођен 02. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије,
адвоката у Сомбору, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
МОРОКВАШИЋ МАРИЈА, рођена 13. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић
Миланка, адвоката у Сомбору, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду
ОГЊАНОВ АЛЕКСАНДАР, рођен 29. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мркић
Ђорђа, адвоката у Суботици, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАКИЋ
ГОРАН, рођен 28. 02. 1972. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Терзић Мирослава, адвоката у
Хоргошу, дана 03. 11. 2017. године, у трајању од две године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШЕМОВИЋ ЕСАД, адвокат у Ади
са даном 15. 11. 2017. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Ласло Зај Ева, адвокат у Ади, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУЛИЋ РУЖА, адвокат у Суботици
са даном 03. 05. 2017. године, услед смрти.
Лазичић Ђорђе, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЧИЋ ВЕСНА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Миленка, адвоката у
Новом Саду, са даном 06. 10. 2017. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЉЕШИЋ
ВОЈИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Полић Љиљане,
адвоката у Новом Саду, са даном 28. 09. 2017. године.
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БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШЉИВАР
МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић
Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 10. 2017. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋУРЧИЈА
ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић
Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 09. 2017. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДОШЕН
МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Растка,
адвоката у Новом Саду, са даном 06. 10. 2017. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛЕШКОВ
НИКОЛА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Вулетић Ненада,
адвоката у Суботици, са даном 06. 10. 2017. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ
МАРИЈА, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско приправничкој вежби код Дивнић Слободана,
адвоката у Инђији, са даном 31. 08. 2017. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје
право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 07. 10. 2017. до 07.
10. 2019. године.
Бероња Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВИГЊЕВИЋ НАТАШИ, адвокатском приправнику у Новом Саду,
привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, од 22. 09. 2017. до 21. 09. 2018. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЛИЈЕПЧЕВИЋ ТАМАРИ, адвокатском приправнику у Новом Саду,
привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, од 01. 09. 2017. до 31. 08. 2018. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВИЋЕВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје
право на обављање адвокатуре због боловања почев од 12. 10. 2017. године.
Марјановић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИКИМИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право
на обављање адвокатуре због боловања почев од 20. 09. 2017. године.
Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУКОЊАНСКИ БЛАГОЈУ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено
престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 12. 10. 2017. године.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је САБАДОШ АНДРИЈА, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 02.
10. 2017. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због стручног
усавршавања у иностранству.
Сабадош Роберт, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је ГОГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Сремској Митровици, наставила са
радом дана 15. 10. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром
због породиљског одсуства и неге детета.
Цундра Зорица, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да је ТРКУЉА МИЛАНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 15. 10.
2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског
одсуства и неге детета.
Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Краљ Биљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада
гласи Краљ Радин Биљана.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Миљевић Наташа, адвокатски прирпавник у Новом Саду,
променила презиме, које сада гласи Вигњевић.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дубљевић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме,
које сада гласи Никић.
Узима се на знање да је БАРАНОВ АЉОША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо
адвокатско приправничку вежбу код Вукић Бојане, адвоката у Новом Саду дана 19. 10. 2017. године, те да исту
наставља код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 20. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је СЕДЛАН ТАМАРА, 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 Димитријевић Гавре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2017. године.
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Узима се на знање да је СПАСОЈЕВИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 02. 10. 2017. године, те да
исту наставља код Ђорђевић др Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 03. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је БУДНИЋ МИЛЕВА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула
адвокатско приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 17. 10. 2017. године, те да
исту наставља код Дубајић Ласла, адвоката у Новом Саду, дана 18. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је ЖАРКОВИЋ ИЛИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула
адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду дана 15. 10. 2017. године, те да
исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 16. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је ЛАЗЕНДИЋ НАТАША, адвокатски приправник у Бачкој Паланци прекинула
адвокатско приправничку вежбу код Нашагаћин Мирјане, адвоката у Бачкој Паланци дана 18. 10. 2017. године,
те да исту наставља код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 19. 10. 2017. године.
ОДОБРАВА СЕ захтев Челекетић Ене, адвокатског приправника у Кикинди, на адвокатско
приправничкој вежби код Пудар Драгомира, адвоката у Кикинди за продужење адвокатско приправничке
вежбе за четврту годину, закључно са 10. 10. 2018. године.
ОДОБРАВА СЕ захтев Кораћ Богдана, адвокатског приправника у Зрењанину, на адвокатско
приправничкој вежби код Ранков Константина, адвоката у Зрењанину за продужење адвокатско приправничке
вежбе за четврту годину, закључно са 10. 11. 2018. године.
ОДОБРАВА СЕ захтев Рошу Марка, адвокатског приправника у Панчеву, на адвокатско
приправничкој вежби код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву за продужење адвокатско приправничке вежбе за
шест месеци четврте године, закључно са 10. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је Дронић Мира, адвокат у Новом Саду приступила Заједничкој адвокатској
канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 11. 10. 2017.
године.
Узима се на знање да су Грујић Владимир и Нашагаћин Мирјана, адвокати у Бачкој Паланци,
раскинули уговор о оснивању Заједничке адвокатске канцеларије дана 18. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Бачкој Паланци, преселила седиште
адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар ослобођења 78, почев од 19. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је МАСТИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Бошка Бухе 2а, први спрат, почев од 06. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је МОЛНАР АНДРАШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску
канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, почев од 01. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је ПАВЛОВ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску
канцеларију на адресу Максима Горког 8а, стан 2, почев од 02. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Темерину, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Новосадска 308, почев од 16. 10. 2017. године.
Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ДИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78/II, почев од 01. 11. 2017. године.
Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ ЗЛАТКО, адвокат у Црвенки, преселио своју адвокатску
канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 25, почев од 01. 11. 2017. године.

14. Утврђивање испуњености услова адвокатима за престанак права на
бављење адвокатуром због неизмиривања материјалних обавеза
према Адвокатској комори Војводине у року дужем од 6 месеци
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 уколиконе 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.
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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 01. 09. 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 следеће адвокате: Поповић
Марију и Укропина Данка из Новог Сада, Џелетовић Шербечић Олгу, адвоката из
Суботице и Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву
Након гласања Управни одбор једногласно доноси
РЕШЕЊЕ
У т в р ђ у ј е с е да су испуњени услови за престанак права на бављење
адвокатуром адвокату Поповић Марији из Новог Сада, са даном 27. 10. 2017.
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори
Војводине у року дужем од 6 месеци.
РЕШЕЊЕ
У т в р ђ у ј е с е да су испуњени услови за престанак права на бављење
адвокатуром адвокату Укропина Данку из Новог Сада, са даном 27. 10. 2017.
године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори
Војводине у року дужем од 6 месеци.
РЕШЕЊЕ
У т в р ђ у ј е с е да су испуњени услови за престанак права на бављење
адвокатуром адвокату Џелетовић Шербечић Олги из Суботице, са даном 27.
10. 2017. године због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској
комори Војводине у року дужем од 6 месеци.
РЕШЕЊЕ
У т в р ђ у ј е с е да су испуњени услови за престанак права на бављење
адвокатуром адвокату Папулић Ђорђу из Панчева, са даном 27. 10. 2017. године
због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској комори Војводине
у року дужем од 6 месеци.
15. Разно
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Потпредседник АК Војводине обавештава присутне да је, као реализација
одлуке са претходне седнице Управног одбора, за 01. 11. 2017. године заказано
потписивање Протокола о сарадњи са Галеријом Матице српске.
Узима се на знање информација.
Седница је закључена у 20,00 часова.
Записник водила
Руководилац стручне службе
Адвокатске коморе Војводине
Марија Белић
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