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ЗАПИСНИК
СА 16. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
АК ВОЈВОДИНЕ
ОДРЖАНЕ У НОВОМ САДУ
дана 26. 04. 2018. године
Седници присуствују: председник АКВ Владимир Бељански, секретар УО АКВ
Милан Караћ, благајник Управног одбора Милош Николић и чланови Управног одбора:
Јожа Ласло, Слободан Режа, Драган Вујовић, Владислав Костић, Србислав Спајић,
Мирко Рапајић, Предраг Басарић, Душан Николић, Гордана Јовановић и Александар
Мољац.
Одсутни су: потпредседник АКВ Биљана Бјелетић и члан Управног одбора АК
Војводине Јован Михајловић.
Седници присуствују и: председник Скупштине АК Војводине Ђорђе Мисиркић,
потпредседник Скупштине АКВ Заварко Арпад, председници огранака АКВ у Сремској
Митровици, Сомбору и Зрењанину: Љубица Бесеровац, Драган Коњевић и Весна
Радишић Гутеша, потпредседник Огранка у Новом Саду Сања Дражић, чланови УО
АКВ у АКС Горан Станивуковић и Рајко Марић, председник Већа предавача Бранко
Татић и председник Извршног одбора адвокатских приправника АКВ Леона Димитров.
Седници присуствује и група адвоката и адвокатских приправника у свечаној
сали.
Председник отвара 16. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује да је
присутно 11 чланова Управног одбора, те да постоји кворум потребан за рад и
одлучивање.
1. Усвајање дневног реда
Пре усвајања дневног реда, председник предлаже допуну дневног реда за
данашњу седницу, утолико да се из иза тачке 4. - Извештај секретара АК Војводине
убаци једна нова тачка која би била тачка 5. - Доношење одлуке о броју дисциплинских
судија и броју заменика дисциплинских тужилаца АК Војводине. Нааводи да је такав
предлог стигао од Огранка Сомбор и Огранка Нови Сад, што су чланови Управног
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одбора добили у материјалу за данашњу седницу, тако да би се овом допуном са тач. 5
све остале тачке дневног реда помериле за једно место на доле.
Председник ставља предлог за допуну дневног реда на гласање.
Након гласања констатује се да је једногласно усвојен следећи
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Р Е Д

Усвајање дневног реда
Усвајање записника са претходне седнице
Извештај председника АК Војводине
Извештај секретара АК Војводине
Доношење одлуке о броју дисциплинских судија и заменика дисциплинског
тужиоца АКВ
Усвајање Програма обуке адвокатских приправника АК Војводине
Одобравање средстава за поправке и замену дотрајале опреме у Клубу
адвоката Војводине
Одлука о изради печата Академије АК Војводине
Финансијски извештај стручне службе
Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале
промене
Разно

2. Усвајање записника са претходне седнице
Председник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне
седнице Управног одбора, односно да ли се записник усваја?
Након гласања, Управни одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Усваја се записник са претходне седнице Управног одбора.

3. Извештај председника АК Војводине
а) Председник извештава о раду комисија АК Војводине наводећи да су неке
комисије доставиле извештај о свом раду, неке нису и то ће учинити ускоро. Једна од
комисија, која је била веома активна у свом раду и која је доставила извештај, је
Комисија за непокретности АК Војводине која се бавила организовањем етажирања
простора на парцели. Извештава да је започет поступак који треба да се заврши уписом
власништва у катастар где ће се тачно видети реално стање шта је чије на парцели, што
значи да је урађен први део посла, а други део посла представља захтев који се подноси
надлежним службама за добијање дозвола за адаптацију поткровља и осталог простора етажирање. Предлог Комисије за некретнине је да се за то ангажују колегинице
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Тешановић Маријана и Сокић Јелена које се у пракси искључиво баве таквим стварима,
наводи да је то веома обиман посао за који је потребно одвојити доста времена.
Председник обавештава да је потписао пуномоћ колегиницама, да ће о њиховим
активностима извештавати Управни одбор, а да је предлог Комисије за некретнине да
се, управо због обима ангажовања, исплати награда за њихов рад, што до сада није било
правило јер све што је до сада рађено за Комору било је волонтерски. Слаже се са
предлогом Комисије и предлаже да се управо због бољих резултата рада овакав предлог
усвоји.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Тешановић Маријана и Сокић Јелена, адвокати у Новом Саду биће плаћене за
активности које ће предузимати у оквиру Радне групе за адаптацију таванског
простора АК Војводине и могућности проширења.
б) Председник извештава да је плаћена фактура привредном друштву „RPDFTO“ d.o.o за физичко и техничко обезбеђење из Врбаса у износу од 63.240,00 динара за
услуге ангажовања обезбеђења од стране бившег председника АК Војводине; подсећа
да је на једној од претходних седница Управног одбора донета одлука да ће се та
фактура платити уколико буде достављен потписани уговор. Како је предузеће „RPDFTO“ доставило уговор о ангажовању обезбеђења који је потписао колега Сикимић,
фактура је плаћена.
Узима се на знање информација.
в) Председник обавештава да је колега Рајко Марић по позиву Адвокатске
коморе Чешке боравио у Брну и да је као председник наше Комисије за међународне
везе потписао Споразум о сарадњи са Адвокатском комором Чешке, који је у име
њихове Коморе потписао њихов потпредседник. Овај споразум представља увод у
покушај размене искустава ових комора. Потребно је колеги Марићу платити путне
трошкове које је имао за пут у Брно, те предлаже да се донесе одлука да се ти трошкови
и исплате.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Одобрава се исплата путних трошкова Рајку Марићу, председнику Комисије
за међународне везе, за пут у Брно на потписивање Споразума о сарадњи са
Адвокатском комором Чешке.
г) Председник извештава да ће се у Болоњи од 17. до 19. маја одржати Генерални
конгрес Федерације европских Адвокатских комора и предлаже да се колега Рајко
Марић, као представник Коморе, упути на тај Конгрес. Предлаже да се донесе одлука о
исплати трошкова службеног путовања у Болоњу за Рајка Марића.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
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ОДЛУКУ
Одобрава се исплата трошкова службеног путовања Рајку Марићу,
председнику Комисије за међународне везе, ради присуствовања Генералном конгресу
Федерације европских Адвокатских комора у Болоњи од 17. до 19. маја 2018. године.
д) Председник обавештава да ће се од 04. до 06. маја одржати дани Адвокатске
коморе Македоније и да су се за одлазак пријавиле колеге Биљана Бјелетић, Александар
Мољац и Милан Караћ. Пита присутне да ли је још неко заинтересован да путује у
Македонију, па како се нико није јавио, предлаже да се колеге које су се пријавиле упуте
као наши представници на Дане адвокатуре у Македонију и да им се за то исплате
трошкови службеног путовања.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Биљана Бјелетић, Александар Мољац и Милан Караћ упућују се као
представници АК Војводине на Дане адвокатуре АК Македоније од 04. до 06. маја
2018. године и одобрава им се исплата трошкова службеног путовања.
ђ) Председник извештава да је потписан нови уговор са предузећем „Телеком“
(чије смо услуге и до сада користили), који је много повољнији у смислу услуга које
пружају и које ће Комора убудуће користити.
Узима се на знање информација.
Усваја се извештај председника АК Војводине у целости.

4. Извештај секретара АК Војводине
а) Секретар извештава да је пре почетка седнице члановима Управног одбора
подељен умножени материјал у вези са захтевом адвоката Кристијана Венцела за
закључење вансудског поравнања. Предлаже да се о овом захтеву данас не дискутује,
већ да се то остави за следећу седницу с обзиром на обимност, како би чланови
Управног одбора имали довољно времена да се упознају са истим.
Узима се на знање информација.
б) Секретар обавештава да се Управном одбору обратио колега Штрбац Радован
са захтевом за добијање информације да ли сме да употребљава коверте које су му
преостале из времена пре суспензије и које је он „забелио“ у делу где је била ознака
„адвокат“ тако да се нигде не види његово својство адвоката. Секретар обавештава да ће
се колеги Штрбац Радовану упутити допис да не сме да употребљава коверте на којима
стоји ознака „адвокат“ док му траје привремена забрана бављења адвокатуром.
Узима се на знање информација.
в) Секретар обавештава да је колегиница Тијана Ђурђевић упутила захтев за
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давање мишљења о томе да ли заснивање радног односа на одређено време у једној
научно истраживачкој организацији представља сметњу за обављање приправничке
вежбе, пошто је она тренутно адвокатски приправник. Секретар наводи да је, према
одребама Статута АК Војводине и Закона о адвокатури, један од услова за упис у
Именик непостојање радног односа и да ће у том смислу колегиници Ђурђевић бити
упућен допис.
Узима се на знање информација.
г) Секретар наводи да се колега Иван Матијевић обратио Управном одбору
поводом информације која је објављена на сајту АК Војводине а која се тиче нашег
споразума са председником Јавноизвршилачке коморе, односно њиховог огранка у
Новом Саду, а везано за медијацију - покушај за мирно решавање свих спорова који се
појаве између адвоката и јавних извршитеља, те наводи да ће се по том питању
обратити колеги Томашевић Данијелу који је председник новосадског огранка
Јавноизвршилачке коморе.
Узима се на знање информација.
Констатује се да су у 18,20 часова седници приступили чланови Управног одбора
Слободан Режа и Предраг Басарић.
д) Секретар надаље извештава да се колега Влајковић Милан обратио са
проблемом у вези са радом судова у тзв. „масовним споровима-масовкама“ против
јавних предузећа. Конкретно ради се о тужбама против предузећа „Железнице Србије“
и АД „Железнички превоз робе Србија“ где се у пракси Апелационог суда у Београду
десио случај да предузеће „ЖТП“ уз одговор на тужбу доставља информацију коју је
председник Апелационог суда у Београду, а на основу извештаја од стране руководиоца
Одељења судске праксе, дао извесном физичком лицу које нема никакве везе са
предметним спором, позивајући се при том на Закон о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, где руководилац Одељења судске праксе на једној
целој страници даје правно мишљење о неоснованости свих тужбених захтева који су
тако постављени јер је то „наводно“ у пракси суда тако. По мишљењу секретара, такво
поступање представља недозвољно мешање Одељења судске праксе у рад поступајућег
суда јер из дописа је видљиво да Грађанско одељење Апелационог суда у Београду није
заузимало никакав став по том питању, нити има овлашћења да заузима било какав став
према трећим лицима, нити се то може доставити као правно мишљење које би било
обавезујуће за све судове.
Предлог секретара је да се председнику Апелационог суда у Београду и
Поверенику за информације од јавног значаја упути допис у вези са овим проблемом.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Председнику Апелационог суда у Београду и Поверенику за информације од
јавног значаја упутиће се допис у вези са проблемом рада судова у масовним
споровима против јавних предузећа, где се физичким лицима које немају никакве
везе са предметним спором, од стране суда дају правна мишљења о основаности
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тужбених захтева док спор траје.
ђ) Секретар обавештава присутне да је стигао захтев за достављање мишљења
поводом огласа за избор судија за колеге адвокате који су конкурисали на избору за
место судије, а то су колеге Врсајковић Хеђи Снежана, Крајновић Ненад, МарковићБаста Слађана, Којић Велимир, Милић Синиша, Беретић Душанка и Вујовић Мирна.
Рок за давање мишљења Високом савету судства је 15 дана од дана достављања захтева.
Секретар наводи да је у ранијој пракси АК Војводине Високом савету судства
достављала допис којим је само извештавала да ли адвокат изспуњава услове из одлуке
и да ли је дисциплински кажњаван, односно да ли се против њега води или је вођен
неки дисциплински поступак. У погледу оспособљености адвокатских приправника и
адвоката давано је објашњење да Комора не води такву врсту евиденције, али ће у
сваком случају председницима огранака чији су чланови ови кандидати, упутити допис
за давање кратког мишљења о адвокатима који су конкурисали за судије и замолити их
да то ураде што пре обзиром да је 15. мај рок за давање одговора Високом савету
судства.
Председник напомиње да је по нацрту Амандмана на Устав предвиђено да ће
обавезан услов за избор судија бити то да заврше Правосудну академију - одговарајућу
стручну установу која ће их оспособљавати, што практично адвокатима онемогућава
приступ судовима, па у том смислу предлаже да се одговор Високом савету судства
допуни са још једном реченицом којом се обавештава да је сваки адвокат формално
стручно оспособљен да обавља судску функцију, односно да сматрамо да сваки адвокат
испуњава тај услов.
Узима се на знање информација.
е) Секретар даље извештава да је колега Светозар Добросављев обавестио
Управни одбор да је Радован Штрбац повукао тужбе у споровима који су се водили пред
Вишим судом у Новом Саду, да је донето решење којим је констатовано повлачење
тужбе и да је тужилац Радован Штрбац обавезан да АК Војводине исплати 161.000,00
динара на име трошкова парничног поступка.
Узима се на знање информација.
ж) Секретар извештава да је следећа тачка у извештају везана за закључење
Уговора о допунском здравственом осигурању и осигурању за случај смрти и повреде
на раду запослених у АК Војводине. Подсећа чланове Управног одбора да су пре
претходне седнице Управног одбора добили материјале у вези тога, а да је у
међувремену стигла још једна понуда од „ДДОР“, те да је анализом понуда и у
консултацији са колегиницом Сањом Мрђанов закључено да је понуда за осигурање
„ДДОР“-а најповољнија. Предлаже да се та понуда прихвати и да Управни одбор донесе
одлуку о закључењу Уговора о осигурању запослених у АК Војводине са
осигуравајућом кућом „ДДОР“ Нови Сад.
Слободан Режа пита шта је од овога Комора по закону у обавези да плаћа? Слаже
се са тим да је потребно осигурати запослене у Комори, али сматра да је ово „ипак
Комора адвоката а не Комора запослених“.
Ђорђе Мисиркић пита да ли и адвокати и адвокатски приправници могу преко
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Коморе да добију такву понуду за осигурање?
Председник одговара да ће осигуравајућим кућама бити упућен допис за
достављање понуда за такву врсту осигурања.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Прихвата се понуда осигуравајуће куће „ДДОР“ Нови Сад за закључење
Уговора о допунском здравственом осигурању и осигурању за случај смрти и повреде
на раду запослених у АК Војводине, као најповољнија.
з) Секретар обавештава да су се колеге Радуловић Мирко и Лукавац Јелена
обратиле са захтевом за полагање адвокатског испита у мајском испитном року, да се
ради о колегама који су у априлу положили испит из две области а из једне области
нису, те да по Правилнику о полагању адвокатског испита имају право да полажу у
следећем испитном року. Проблем је у томе што се захтев за полагање подноси до 15. у
месецу за следећи месец, а адвокатски испит се увек организује после 15. у месецу, што
би значило да они немају право на полагање у наредном испитном року него тек за два
месеца. Наводи да је у том смислу разговорао са Вулић Браниславом који је председник
Испитне комисије и који се сагласио да се колегама приправницима омогући полагање
адвокатског испита у мајском испитном року. Предлаже да се оба захтева усвоје.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Одобрава се Радуловић Мирку и Лукавац Јелени из Новог Сада захтев за
излазак на адвокатски испит у мајском испитном року.
и) Колегинице Бабић Јелена из Новог Сада и Свирчев Јелена из Кикинде су
поднеле захтев за продужење адвокатско-приправничке вежбе на 4. годину, оба захтева
су благовремена, образложена и поткрепљена доказима и секретар предлаже да се оба
захтева усвоје.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
РЕШ ЕЊ Е
ОДОБРАВА СЕ захтев Бабић Јелене, адвокатског приправника у Новом Саду,
на адвокатско приправничкој вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду
за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 02.
04. 2019. године.
РЕШ ЕЊ Е
ОДОБРАВА СЕ захтев Сивчев Јелене, адвокатског приправника у Кикинди,
на адвокатско приправничкој вежби код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди за
продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 13. 05.
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2019. године.
Усваја се извештај секретара АК Војводине у целости.

5. Доношење одлуке о броју дисциплинских судија и заменика дисципинских
тужилаца АК Војводине.
Због чланова Управног одбора који су касније пристигли на седницу, председник
извештава да је ово тачка којом је допуњен данашњи дневни ред, а то је одлука о броју
дисциплинских судија и заменика дисциплинских тужилаца. У материјалима се налазе
иницијативе из Огранка Нови Сад и Огранка Сомбор са предлогом да се донесе одлука
да се Звонко Сабо, адвокат у Врбасу, именује за в.д. судију Дисциплинског суда АК
Војводине, а да се Данијел Игњатић, адвокат у Беочину, Снежана Секулић, адвокат у
Бечеју и Жељко Рајчевић, адвокат у Апатину именују за в.д. заменике дисц. тужиоца.
Напомиње, да би се то могло урадити, неопходно је да Управни одбор донесе
одлуку о потребном броју заменика дисциплинских тужилаца и дисциплинских судија,
тј. да се тај број са садашњих 7 повећа на 10, а да се број судија Дисциплинског суда са
садашњих 10 повећа на 11 судија. Председник Дисциплинског суда и Дисциплиснки
тужилац АКВ саопштили су да је због несметаног обављања посла неопходно повећати
број дисциплинских тужилаца и судија.
Председник предлаже да се прво донесе одлука о проширењу броја судија и
тужилаца, а у оквиру ове одлуке на основу чл. 61а Статута, до попуњавања овог броја о
ком се сада доноси одлука, да се за в.д. заменике дисциплинског тужиоца именују
Данијел Игњатић, адвокат у Беочину, Снежана Секулић, адвокат у Бечеју и Жељко
Рајчевић, адвокат у Апатину, а да се Звонко Сабо, адвокат у Врбасу, именује за в.д.
судије Дисциплинског суда. АКВ.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Проширује се број потребних судија Дисциплинског суда АК Војводине на 11
(једанаест), као и број потребних заменика дисциплинских тужилаца на 10 (десет).
Именује се Сабо Звонко, адвокат у Врбасу за вршиоца дужности судије
Дисциплинског суда АК Војводине.
Именују се Данијел Игњатић, адвокат у Беочину, Снежана Секулић, адвокат
у Бечеју и Жељко Рајчевић, адвокат у Апатину за вршиоце дужности заменике
дисциплинског тужиоца АК Војводине.
6. Усвајање Програма обуке адвокатских приправника АК Војводине
Председник напомиње да су чланови Управног одбора у материјалу за седницу
добили предлог Програма обуке адвокатских приправника који је стигао од Одбора
адвокатских приправника и да данашњој седници присуствују адвокатски приправници
из Одбора. Пита их да ли су нешто мењали у овом предлогу Програма обуке који је
достављен као материјал за седницу, или неко од њих жели да се обрати Управном
одбору са неким новим предлогом.
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За реч се јавља адвокатски приправник Леона Димитров и наводи да је
19.04.2018. године одржана седница Извршног одбора адвокатских приправника АК
Војводине на којој је изабран нови састав Извршног одбора чији су чланови у пуном
саставу присутни на данашњој седници; да су извршене мале корекције и измене у
Програму у том смислу да је промењен наслов Програма у „Програм обуке адвокатских
приправника АК Војводине у току трајања адвокатско приправничке вежбе“, а да је
друга измена та да је у завршним одредбама Програма избрисан 2. став у ком се наводи
да је „принципал дужан да на видном месту истакне седиште своје адвокатске
канцеларије“.
Председник ставља Предлог Програма обуке адвокатских приправника, са
наведеним изменама, на гласање.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Усваја се Програм обуке адвокатских приправника АК Војводине у току
трајања адвокатско приправничке вежбе.
7. Одобравање средстава за поправку и замену дотрајале опреме у Клубу адвоката
Војводине.
Председник наводи да председник Одбора Клуба адвоката Војводине Предраг
Боговац није присутан на седници, те укратко обавештава присутне о раду Клуба.
Наводи да Клуб ради веома интензивно и да је веома задовољан због тога, да је то једно
од ретких места у Новом Саду где се може видети и чути квалитетан програм. Међутим,
истиче да Клуб функционише са одређеним проблемима, да је дотрајала опрема за
вентилацију, да су звучници уграђени веома давно и да су од влаге и стајања већ
дотрајали и треба да се замене итд, што је колега Боговац све навео и све се налази у
материјалу који је достављен. Предлаже да Управни одбор одобри набавку ове опреме
са обавезом Одбора Клуба да извести Управни одбор о томе каква опрема је купљена и
о томе достави рачуне, а уколико нешто буде прелазило предвиђену цифру која је
одобрена, да Управни одбор поново о томе треба да да сагласност. Ставља предлог на
дискусију.
Слободан Режа наводи да се слаже са предлогом да је потребно набавити опрему
за Клуб, али саматра да би требало да колега Боговац достави више понуда и да се
изабере најповољнија.
Председник наводи да мисли да колега Боговац неће прихватити такав предлог
обзиром да већ има и превише обавеза око Клуба, а ако неко од колега жели да се
прихвати и помогне у прикупљању понуда, може, али да је превише очекивати од колеге
Боговца да прикупља понуде обзиром на већ постојеће обавезе око рада Клуба.
Јожа Ласло предлаже да се прихвати предлог да колега Боговац одабере технику
и опрему која треба да се набави, а да председник и секретар о томе донесу одлуку, јер
Управни одбор доноси „оквир“ и сматра да је то довољна мера опреза за овакве
набавке.
Драган Вујовић пита који су „репери“ вредности које је колега Боговац навео?
Председник наводи да ће инсистирати на томе да у питању буде цифра која је
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мања од милион динара.
Мирко Рапајић предлаже да се не орочава цифра за набавку и наводи да се он
помало разуме у те ствари, да се цифра уопште не орочава с обзиром да постоји
различита опрема која различито и кошта у зависности од тога шта се жели набавити,
каквог квалитета и колико да траје. Слаже се да помогне колеги Боговцу да се набави
опрема која ће бити квалитетна и која ће трајати бар 10 година, да се не би убрзо поново
морала набављати нова опрема.
Након дискусије, председник предлаже да се донесе одлука да се цифра за
набавку опреме и адаптацију Клуба адвоката орочи на милион динара и да се у оквиру
те цифре и набави опрема, а да се за све што буде преко милион динара мора одлучити
на новој седници Управног одбора.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Одобрава се поправка и замена дотрајале опреме у Клубу адвоката Војводине
до износа од милион динара, уз обавезу Одбора Клуба да извести Управни одбор о
томе каква опрема је купљена и о томе достави рачуне.
8. Одлука о изради печата Академије АК Војводине.
Председник наводи да је од колеге Татић Бранка, председника Већа предавача
АК Војводине, достављен предлог да Управни одбор донесе одлуку о изради печата
Академије АКВ, да се прихвати идејно решење изгледа печата и завођење истог у
Књигу печата. Прописима је предвиђено да Академија има свој печат и одређене су
димензије истог, те предлаже да Управни одбор донесе само одлуку да се одобрава
израда печата.
Након гласања Управни одбор једногласно је донео
ОДЛУКУ
Одобрава се израда печата Академије Адвокатске коморе Војводине.
9. Финанасијски извештај стручне службе.
Председник износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне
службе за ову седницу.
Предлаже да се извештај усвоји и да се, као што се то чини на свакој седници,
упуте опомене адвокатима који дугују више од шест месеци.
Након тога Управни одбор једногласно доноси
ОДЛ УКУ
Прихвата се финансијски извештај стручне службе у целости.
Након прихваћеног извештаја, Управни одбор једногласно доноси
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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.
10. Упис 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 22 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.
Совиљ Душко, Челарево
2.
Тодоров Томислав, Сомбор
3.
Деспотовић Александар, Суботица
4.
Дојчиновић Горан, Нови Сад
5.
Кардов Јосипа, Нови Сад
6.
Самарџић Петар, Нови Сад
7.
Мицић Оливера, Нови Сад
8.
Табаков Александар, Нови Сад
9.
Јанчић Александра, Нови Сад
10. Боровац др Владимир, Нови Сад
11. Попадић Данијела, Нови Сад
12. Спајић Никола, Нови Сад
13. Пантелић Богдан, Нови Сад
14. Нађ Игор, Црвенка
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.
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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:
Кнежевић Невена, Кикинда (Тодоровић Драган, адвокат, Кикинда)
Ђурић Данијела, Суботица (Крпић Бисерка, адвокат, Суботица)
Белош Никола, Нови Сад (Капун Драган, адвокат, Нови Сад)
Маријанац Јелена, Зрењанин (Михајлов Татјана, адвокат, Зрењанин)
Попадић Стефан, Нови Сад (Бесермењи Игор, адвокат, Нови Сад)
Нишић Горан, Нови Сад (Тадић Никола, адвокат, Нови Сад)
Томановић Арсеније, Нови Сад (Мољац Александар, адвокат, Нови
Сад)
8. Комар Милица, Нови Сад (Добрковић Пеђа, адвокат, Нови Сад)
9. Васић Катарина, Нови Сад (Видицки Бранислава, адвокат, Нови Сад)
10. Арађански Лазар, Зрењанин (Станков Милан, адвокат, Зрењанин)
11. Ускоковић Немања, Нови Сад (Микеш Драган, адвокат, Нови Сад)
12. Стокић Владимир, Рума (Стокић Милош, адвокат, Рума)
13. Стојановић Сања, Нови Сад (Давидов др Страхиња, адвокат, Нови
Сад)
14. Земунац Огњен, Нови Сад (Микеш Драган, адвокат, Нови Сад)
15. Борош Александар, Нови Сад (Жилић Бошко, адвокат, Нови Сад)
16. Симић Ирена, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)
17. Средановић Горана, Нови Сад (Апро Љубомир, адвокат, Нови Сад)
18. Wist Anna-Maria, Нови Сад (Вашчић Живота, адвокат, Нови Сад)
19. Хајдер Андреа, Нови Сад (Керац Мирко, адвокат, Нови Сад)
20. Дошеновић Бојана, Нови Сад (Мркшић Јасна, адвокат, Нови Сад)
21. Ајдуковић Моника, Нови Сад (Костић Владислав, адвокат, Нови Сад)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Управни одбор је донео и следећа решења:
ТАБАКОВ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1981. године уписује се 03. 05. 2018. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска
6.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТАБАКОВ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код
Вигњевић Данице, адвоката у Футогу, са даном 02. 05. 2018. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
САМАРЏИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 20. 03. 1989. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникара
5/VI, стан 22.
Брише се из Именика адвокатских приправника САМАРЏИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник код Купрес
Слађане, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 05. 2018. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
МИЦИЋ ОЛИВЕРА, дипломирани правник, рођена 11. 06. 1984. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЦИЋ (дев.Јовановић) ОЛИВЕРА, адвокатски
приправник код Гарабандић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 05. 2018. године због уписа у Именик
адвоката ове Коморе.
СОВИЉ ДУШКО, дипломирани правник, рођен 27. 01. 1953. године уписује се 03. 05. 2018. године у
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Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Челареву, Маршала Тита 1.
ТОДОРОВ ТОМИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 05. 02. 1987. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Аврама Мразовића
1.
ДЕСПОТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 03. 09. 1982. године уписује се 03. 05. 2018.
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре
Ђаковића 17.
ДОЈЧИНОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 01. 04. 1986. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког
10а, стан 13.
ЈАНЧИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 26. 10. 1991. године уписује се 03. 05. 2018. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска
1.
СПАЈИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 14. 08. 1992. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Алексе Шантића
68/I, стан 7.
ПАНТЕЛИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 22. 01. 1991. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког
6 б.
НАЂ ИГОР, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1986. године уписује се 03. 05. 2018. године у Именик
адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Црвенки, Арсенија Чарнојевића 3.
КАРДОВ ЈОСИПА, дипломирани правник, рођена 26. 11. 1990. године уписује се 03. 05. 2018. године у
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина
48.
БОРОВАЦ др ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 29. 10. 1985. године уписује се 03. 05. 2018.
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду,
Јеврејска 2/II.
ПОПАДИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 30. 06. 1987. године уписује се 03. 05. 2018. године
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа
Магарашевића 2.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ
НЕВЕНА, рођена 04. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у
Кикинди, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ
ДАНИЈЕЛА, рођена 23. 03. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у
Суботици, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛОШ
НИКОЛА, рођен 05. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЈАНАЦ
ЈЕЛЕНА, рођена 03. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајлов Татјане, адвоката у
Зрењанину, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПАДИЋ
СТЕФАН, рођен 25. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бесермењи Игора, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИШИЋ
ГОРАН, рођен 30. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тадић Николе, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАНОВИЋ
АРСЕНИЈЕ, рођен 15. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мољац Александра, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМАР
МИЛИЦА, рођена 18. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добрковић Пеђе, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЋ
КАТАРИНА, рођена 05. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у
Новом Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРАЂАНСКИ
ЛАЗАР, рођен 17. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станков Милана, адвоката у Зрењанину,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УСКОКОВИЋ
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НЕМАЊА, рођен 26. 05. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОКИЋ
ВЛАДИМИР, рођен 13. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стокић Милоша, адвоката у Руми,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЈДУКОВИЋ
МОНИКА, рођена 06. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом
Саду, дана 15. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ
САЊА, рођена 11. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов др Страхиње, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕМУНАЦ
ОГЊЕН, рођен 02. 02. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОРОШ
АЛЕКСАНДАР, рођен 21. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жилић Бошка, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ
ИРЕНА, рођена 05. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРЕДАНОВИЋ
ГОРАНА, рођена 05. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом
Саду, дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду WIST ANNAMARIA, рођена 29. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вашчић Животе, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАЈДЕР
АНДРЕА, рођена 01. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Мирка, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОШЕНОВИЋ
БОЈАНА, рођена 05. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мркшић Јасне, адвоката у Новом Саду,
дана 03. 05. 2018. године, у трајању од две године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДУКИН МИЛАН, адвокат у Новом Саду
са даном 10. 04. 2018. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Васић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом
Саду са даном 30. 04. 2018. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Банковачки Драгица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОМАРОМИ АМАЛИЈА, адвокат у Бечеју
са даном 03. 04. 2018. године, на лични захтев.
Фриш Ласло, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМИЋ ВИДОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у
Врбасу са даном 20. 03. 2018. године, услед смрти.
Видовић Лука, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву
са даном 28. 03. 2018. године, услед смрти.
Бјелетић Биљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИШКОВИЋ САРА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду,
са даном 05. 04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ МАЈА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Сокић Јелене, адвоката у Новом Саду,
са даном 26. 04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАЧАР МАРИНА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мадић Оливера, адвоката у Новом
Саду, са даном 12. 04. 2018. године.
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БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЖИВАНОВИЋ ИВАНА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом
Саду, са даном 17. 04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЋЕРАН ДРАГАНА,
адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Ћеран Анке, адвоката у Руми, са даном 26.
04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИЋАНОВИЋ ПАВЛЕ,
адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Грбић Николе, адвоката у Руми, са даном 03.
05. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЧЕЛЕКЕТИЋ ЕНА,
адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Пудар Драгомира, адвоката у Кикинди ,
са даном 31. 03. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛУТИНОВИЋ
БРАНКО, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Мартиновић Весне, адвоката у
Панчеву, са даном 20. 03. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕЛИЋ ТАМАРА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гојковић Александре, адвоката у
Новом Саду, са даном 03. 04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРОБАЦ ДУЊА,
адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Брњица Драгане, адвоката у Темерину,
са даном 01. 04. 2018. године.
БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГОЈКОВИЋ БИЉАНА,
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду,
са даном 17. 04. 2018. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МУДРИНИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на
обављање адвокатуре због боловања почев од 10. 04. 2018. године.
Веселиновић Предраг, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САВИЋ МИРЈАНИ, адвокату у Руми, привремено престаје право на
обављање адвокатуре због боловања почев од 06. 04. 2018. године.
Гогић Марсел, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАЈОРОШ ШОМОЂИ ХЕРМИНИ, адвокатском приправнику у Темерину,
привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета, од 22. 03. 2018. до 21. 03. 2019. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИТНИЋ ВАЛЕНТИНИ, адвокату у Бачу, привремено престаје право на
бављење адвокатуром због постављења на функцију начелника општинске управе Бач, почев од 07. 03. 2018. године у
трајању од пет година.
Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБАДОШ АНДРИЈИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на
бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 21. 03. 2018. до 21. 03. 2020. године.
Сабадош Роберт, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да ће БЕР ЛАРИСА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 13. 05. 2018.
године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге
детета.
Ландека Дуња, 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 02.
04. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског
одсуства и неге детета.
Терзић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ на знање да РЊАК ВИДОВИЋ МИЛАНА, адвокат у Суботици, наставља са радом дана 03.
05. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског
одсуства и неге детета.
Рвовић Рада, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бајић маст.прав. Санда, адвокат у Србобрану, променила презиме, које
сада гласи Зрињанин.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Давидов др Страхиња, адвокат у Новом Саду, променио лично име, које
сада гласи Давидов Исак.
Узима се на знање да је КАПАМАЏИН БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско
приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 02. 04. 2018. године, те да исту наставља код
Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, дана 03. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је ВУЧУРЕВИЋ МИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско
приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 03. 04. 2018. године, те да исту наставља код
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Попивода Дуње, адвоката у Новом Саду, дана 04. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је СТУДЕН АНКИЦА, адвокатски приправник у Кули прекинула адвокатско
приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули дана 28. 03. 2018. године, те да исту наставља код
Салак Јоакима-Јулијана, адвоката у Кули, дана 29. 03. 2018. године.
ОДОБРАВА СЕ захтев Бабић Јелене, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој
вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту
годину, закључно са 02. 04. 2019. године.
ОДОБРАВА СЕ захтев Сивчев Јелене, адвокатског приправника у Кикинди, на адвокатско приправничкој
вежби код Сивчев Бранислава, адвоката у Кикинди за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину,
закључно са 13. 05. 2019. године.
Узима се на знање да су Бељански др Слободан, Бељански Владимир, Лалић Мразек Милица, Станић
Јелена, Папић Бојан, Нешковић Јана и Милић Вељко, адвокати у Новом Саду, основали „Заједничку адвокатску
канцеларију Бељански“ са седиштем у Новом Саду, Мирослава Антића 7, почев од 25. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је КОСАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 137/88, почев од 13. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Булевар ослобођења 94/V, стан 31, почев од 01. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је ПЕЈИЋ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на
адресу Максима Горког 53, почев од 05. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је БАЧВАНСКИ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску
канцеларију на адресу Радничка 37а, стан 18, почев од 16. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је ЈАНКОВИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску
канцеларију на адресу Максима Горког 5, стан 11, почев од 01. 04. 2018. године.
Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију
на адресу Николе Миркова 32, почев од 11. 04. 2018. године.

11. Разно.
а) Слободан Режа се наводи да је Извршни одбор огранка у Панчеву предложио
да Комисија за прописе Огранка, а самим тим и Управни одбор, треба да заузму став око
примене чл. 151. ЗКП о сразмерном досуђивању парничних трошкова. Проблем је у
томе што судови имају такав став да досуђују трошкове поступка сразмерно успеху у
спору и на тај начин директно утичу на адвокатску Тарифу.
Председник наводи да Тарифу одређује АК Србије и слаже се да треба да се
заузме став око тога. Предлаже да колега Режа сачини текст и достави га Комисији за
прописе наше Коморе да би се са тим ставом изашло, не само пред АК Србије, него и
директно пред Апелационе судове.
Након краће консултације, договорено је да ће Режа Слободан сачинити
текст и достави га Комисији за прописе наше Коморе, како би се заузео став о овом
проблему.
б) Председник жели да информише чланове Управног одбора у вези са
активностима Академије АК Војводине, да је стигао предлог да се 17. маја од 16,00 до
20,00 часова у просторијама АК Војводине одржи „Округли сто“ на ком ће један од
излагача бити колега Голдсмит који је ангажован од европских институција и који је
врста сарадника са Министарством правде, чији ће представници такође учествовати и
да се тражи да АК Војводине именује два своја учесника који ће као уводничари
говорити на том „Округлом столу“. Тема је „Очекиване измене Закона о адвокатури и
усклађивање наших прописа са стандардима Европске уније који се односе на
адвокатуру“. Напомиње да је то веома битно питање; да је пре отприлике две године
Голдсмит био овде и изнео своје ставове који су тренутно потпуно супротни нашим
прописима, да треба да се погледа како је у пракси држава чланица из региона које нису
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прихватиле овакве промене и стандардизацију са европским прописима. Наводи да је са
колегом Марићем причао о томе да се колегама из адвокатских комора Словеније,
Хрватске и Чешке упуте ти ставови по тачкама које је Голдсмит навео да морамо да
мењамо и да они кратко одговоре да ли је код њих то тако урађено или може и
другачије, да не будемо у заблуди како су друге европске државе такве ставове већ
прихватиле.
Душан Николић се јавља за реч и наводи да колега Јожа Ласло и он раде
предмете који су везани и за Републику Мађарску и да судови у Мађарској уопште
немају и не примењују адвокатску Тарифу; да постоји уговор о заступању али нема
лимита, као и да већ дуго постоје филијале адвокатских канцеларија у разним мањим
местима. Каже да се треба добро припремити за ове промене, те да ће он и колега Јожа
на ту тему разговарати са колегама из Мађарске и о томе ће реферисати Управном
одбору.
Гордана Јовановић наводи да је на сајту АК Хрватске и Словеније видела да је
објављена Тарифа, што значи да званично постоји Тарифа коју они примењују.
Горан Станивуковић је поставио питање од кога је стигла иницијатива за
одржавање овог „Округлог стола“? Наводи да већ постоје такве анализе и да нема
потребе за одржавањем трибине; да су адвокатске коморе из Хрватске и Словеније
одбиле предлоге Голдсмита и да су задржале све прерогативе које и АК Војводине данас
има; да од колега из Мађарске и Чешке не треба ни тражити помоћ јер су они већ
прихватили то што им је Голдсмит понудио, тако да ће њихов одговор бити да треба и
ми тако да урадимо. Наводи да је он већ направио такву анализу, да ће је доставити и да
нема потребе да се прави нова анализа, нити да се уопште одржава „Округли сто“.
У дискусији на ову тему даље су се укључили Јожа Ласло, који је навео да је у
питању веома озбиљно питање и све у вези тога треба прихватити са великим опрезом,
Србислав Спајић, који је предложио да се та трибина уопште не одржи него да колега
Станивуковић прибави све што може и достави Управном одбору, а да се АКВ захвали
Голдсмиту и одбије његов предлог за одржавање трибине.
Бранко Татић је навео да је обавио више разговора са Јасмином Милутиновић
коју је, између осталог, питао ко уопште организује ту катедру јер он није спреман да
прихвати нешто што он не организује; затим да се Голдсмит налази од 23. до 27. априла
у АК Србије и да га је ангажовало Министарство правде, да је најбитније да Управни
одбор донесе одлуку о томе да ли ће АК Војводине уопште прихватити организацију и
ако прихвати, у којој форми ће то бити. Истакао је да је добио рок од 24 сата да именује
два члана АК Војводине који ће учествовати на овој трибини и да треба да се заузме
став о томе да ли ће АКВ учествовати на „Округлом столу“ у смислу учесника.
Горан Станивуковић је предложио да АКВ не прихвати никакав предлог у вези са
овим „Округлим столом“, чак ни изнајмљивање простора Коморе за одржавање,
нарочито због тога како је трибина иницирана и организована, јер то није принцип рада
АКВ.
Србислав Спајић предлаже да се о овоме више и не прича, да ми не будемо први
који ћемо у то улетети и дати легитимитет евентуалним изменама Закона о адвокатури у
складу са ранијим извештајем Голдсмита.
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Гордана Јовановић наводи да, уколико изнајмимо простор за одржавање онда
треба и да учествујемо, па треба одлучити да ли ће се уопште учествовати на трибини.
Председник је навео да постоје две могућности: једна је да се после одржавања
„Округлог стола“ у Београду 15. маја мејлом поделе материјали које се добију са тог
састанка и онда одржи електронска седница за 3-4 дана, а друга је да се данас о томе
донесе одлука.
Након дискусије, предлог председника је да се АК Србије упути допис да АК
Војводине није у могућности да прихвати организацију „Округлог стола“ у својим
просторијама онако како су они упутили предлог за организовање, али да ће послати
своја два или више представника у Београд да присуствују на трибини 15.05.2018.
године (да прате шта ће се дешавати на том састанку, не као дискутанти, него као
„публика“ и да о томе после известе Управни одбор).
Након гласања Управно одбор једногласно доноси
ОДЛУКУ
Адвокатској комори Србије упутиће се допис да Адвокатска комора
Војводине није у могућности да прихвати организацију округлог стола 17. маја 2018.
године у времену од 16,00 до 20,00 часова у просторијама АК Војводине, а да ће
послати своје представнике на округли сто који ће се одржати у Београду 15. маја
2018. године.
Седница завршена у 19,38 часова.

Записник водила
Руководилац стручне службе
Адвокатске коморе Војводине
Марија Белић
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