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АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 

Змај Јовина 20/I, 21000 Нови Сад 

Тел/Факс:+381 (0) 21 529 459;+381 (0) 21 521 235 

E-mail:ak.vojvodine@sbb.rs 

 

Број:1-13/2017 

Дана,  05. 03. 2018. године 

 

 

ЗАПИСНИК 

 СА 13. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    

ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

дана 05. 03. 2018. године 

 

 Седници присуствују: Владимир Бељански, председник АК Војводине, Милан 

Караћ, секретар Управног одбора, Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, 

Милош Николић, благајник Управног одбора и чланови Управног одбора: Јожа Ласло, 

Јован Михајловић, Александар Мољац, Слободан Режа, Драган Вујовић, Владислав 

Костић,  

 Одсутни: Мирко Рапајић, Душан Николић, Предраг Басарић, Србислав Спајић. 

Кнези Антун, чланови Управног одбора Адвокатске коморе Војводине. 

 Седници присуствују и: Мисиркић Ђорђе, председник Скупштине АК 

Војводине, Бачић Мартин, Бесеровац Љубица, Радишић Гутеша Весна, Коњевић 

Драган, Добросављев Срђан, председници огранака АКВ, Тања Арсић и Рајко Марић, 

чланови УО АКВ у АКС. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 

Председник отвара 13. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује да је 

присутно 9 чланова Управног одбора, те да постоји кворум потребан за рад и 

одлучивање.  

 Председник предлаже измену дневног реда утолико да се после тачке 11. дневног 

реда дода тачка 12 - то је Наставак сарадње и евентуално потписивање уговора са 

фирмом „Authentic media”. 

Председник ставља на гласање предлог дневног реда, са предложеном допуном. 

Након гласања, констатује се да је Управни одбор једногласно усвојио следећи 
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Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

 

1. Усвајање дневног реда 

2. Усвајање записника са претходне седнице  

3. Потврђивање одлука са електронских седница од 09. и 22. 02. 2018. године 

4. Извештај председника АК Војводине 

5. Извештај секретара АК Војводине 

6. Избор осигуравајуће куће за осигурање од професионалне одговорности 

адвоката у периоду од 17.05.2018. до 17. 05.2019. године 

7. Доношење одлуке о измени Правилника о систематизацији радних места у   АК 

Војводине за радно место техничког секретара и административног секретара 

8. Доношење одлуке о закључивању уговора о привременим и повременим 

пословима за радно место административног секретара 

9. Доношење одлуке о додели признања АК Војводине 

10. Потврђивање Правила о раду Огранка АКВ у Сомбору 

11.  Извештај о раду Академије АК Војводине за 2017. годину 

12. Наставак сарадње и евентуално потписивање уговора са фирмом „Authentic 

media”. 

13. Финансијски извештај стручне службе 

14. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале     

промене 

15. 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 овај записник усваја?  

 

Председник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са претходне 

седнице Управног одбора. 

           Биљана Бјелетић наводи, с обзиром да није присуствовала претходној седници, 

гласа као „уздржана“. 

            Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор већином гласова (8 

„за“ и 1 „уздржан“) усваја записник са претходне седнице Управног одбора. 

 

3. Потврда одлука са електронских седница Управног одбора  

 

 Председник наводи да су одлуке са електронских седница Управног одбора од 
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09.02. и 22.02.2018. године достављене уз материјал за данашњу седницу, те нема 

потребе да се исте читају. 

 

 Председник ставља на гласање предлог за потврђивање одлука са електронских 

седница Управног одбора 09.02. и 22.02.2018. године. 

 

 Након обављеног гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 

 Потврђују се одлуке са електронских седница Управног одбора АК Војводине 

од 09.02.2018. и 22.02.2018. године и то: 

 

1. Адвокатска комора Војводине ће Адвокатској комори Србије за члана Радне 

групе АК Србије за преговоре са Јавнобележничком комором предложити 

Тању Арсић, адвоката у Новом Саду. 

 

2. Прихвата се понуда компаније „Chigo contract“ из Новог Сада за опремање 

Адвокатског клуба Адвокатске коморе Војводине и одобрава уплата износа од 

190.400,40 динара (према понуди).  

 

3. Одобравају се средстава у износу од 14.000,00 динара за куповину поклон 

слике за одлазак у пензију Марије Холодков, дактилографа дисциплинских 

органа АКВ. 

 

4. Ставља се ван снаге одлука Управног одбора АКВ од 26.01.2018. године којом 

се усвајају Правила рада Адвокатског клуба. 

Адвокатски клуб отпочеће са радом два дана у недељи и до доношења нових 

Правила о раду Адвокатског клуба ½ трошкова репрезентације сносиће АК 

Војводине, а ½ Огранак АКВ у Новом Саду. 

 

5. Адвокатска комора Војводине осигураће имовину Коморе за 2018. годину 

према понуди осигуравајуће куће “ДДОР Нови Сад” из Новог Сада на износ од 

193.745,00 динара. 

 

6. Адвокатска комора Војводине прихвата понуду књиговодствене агенције 

„АБАКУС“ из Новог Сада за пружање консултантских и књиговодствених 

услуга. 

 

4. Извештај председника АК Војводине 

 

 а) Председник информише присутне да је 09/10.02.2018. године у Бечу одржана 

Европска председничка конференција са темом „Саморегулација или хетерономија-

Адвокатска независност у опасности“. Наводи да су конференцији присуствовали 
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представници адвокатских комора из свих европских земаља и из региона, да су 

дискусије и реферати били одлични, те да је три реферата која је АК Војводине добила 

од представника CCBE и професора дао на превод и да ће ти реферати, обзиром на 

актуелност теме, бити објављени на сајту Коморе, а  можда и у Гласнику. 

 

Узима се на знање информација 

 

  б) Председник обавештава присутне да је 19.02.2018. године у Градској кући у 

Новом Саду одржана јавна расправа у организацији Министарства правде поводом 

нацрта амандмана на Устав, којој су испред Коморе присуствовали колегиница Тања 

Арсић и председник. Наводи да се господин Бацковић, заменик министра правде, 

приликом излагања онога што је Министарство до сада урадило обратио на веома 

непримерен начин, и да се у том обраћању осећало омаловажавање судија и тужилаца. 

Приликом дискусије представника Друштва судија Србије (судије Видојковић), један од 

учесника-грађанин је устао и почео да виче на судију Видојковић, да јој се уноси у 

лице, на шта није реаговао ни господин Бацковић, нити било ко од организатора. То је 

био разлог због ког су представници Друштва судија Србије, Удружења тужилаца, 

бројне невладине организације, а и колегиница Арсић и председник, напустили ову 

седницу сматрајући да не треба да наставе рад у таквој атмосфери. Колегиница Арсић је 

о томе написала саопштење. 

 

Узима се на знање информација 

 

 в) Дана 04.03.2018. године у Београду је одржана последња јавна расправа о 

Нацрту амандмана на Устав. Тој седници присуствовали су и представници адвокатуре, 

између осталих колега Тинтор и колегиница Јасмина Милутиновић, из АК Војводине 

није био присутан нико, али се на седници појавио бивши председник АК Војводине 

колега Сикимић, који се на врло афирмативан начин изразио о нацрту амандмана на 

Устав. Напомиње да је колега Сикимић наступио у своје име и није се представио као 

представник АК Војводине. 

 

Узима се на знање информација 

 

 г) Председник обавештава присутне да је дана 22.02.2018. године одржан 

састанак са председником Апелационог суда у Новом Саду ком су присуствовали колега 

Срђан Добросављев и председник, а састанак је био у вези са условима рада адвоката у 

суду у Новом Саду, побољшању тих услова, проширењу адвокатске собе и броја фахова, 

итд. Састанак је био успешан јер је добијено обећање председника Апелационог суда да 

ће учинити све што је могуће и да већ постоје неке идеје око проширења адвокатске 

собе и тиме побољшање услова за рад адвоката у суду. 

 

Узима се на знање информација 

 

 д) Председник информише присутне да су дана 23.02.2018. године обележени 

Дани адвокатуре Србије, да је све протекло у веома доброј атмосфери, да је свечана 

академија одржана у Скупштини Републике Србије, били су присутни председник 

Врховног касационог суда, министарка правде, представници бројних адвокатских 
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комора из иностранства и региона, а да су после дужег времена били присутни и 

представници свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, као и 

комплетан Управни одбор АК Србије, што је веома значајно за даљи рад АК Србије. 

 

Узима се на знање информација 

 

 ђ) Председник обавештава да je са колегама Мисиркић и Караћ био у посети код 

председника Скупштине АП Војводине Иштвана Пастора, од ког су добили одобрење да 

се свечана академија поводом Дана адвокатуре АК Војводине одржи у великој сали 

Скупштине, као и да се све оно што се користило претходних година приликом 

обележавања Дана адвокатуре користи и ове године. 

 

Узима се на знање информација 

 

 е) Председник информише присутне да су у току три парнице које се тичу АК 

Војводине и да ће сви чланови Управног одбора до следеће седнице добити скениране 

материјале везане за те парнице како би се могли припремити за дискусију, сугестије, 

предлоге, или да се евентуално појаве као умешачи у тим парницама. Једна од парница 

је по тужби колеге Мирка Рапајића, где је на једном од претходних Управних одбора 

донета одлука да се призна један део тужбеног захтева, а да је колега Рапајић повукао 

преостали део тужбеног захтева. Саопштава да је ту дошло до враћања предмета 

првостепеном суду ради одлучивања о статусу умешача, а да су умешачи неке од колега 

којима је ускраћено право да буду делегати. Друга парница је парница за поништај 

одлука Скупштине када су верификовани мандати делегатима и када је дошло до избора 

30.06.2017. године. Ту су тужиоци колега Марковић Драган из Врбаса, колега Укропина 

Дејан, колега Кнези Антун и др. и да је заказано рочиште за 13. март. Трећа парница је 

тужба којом се тражи поништај  претходних избора у Огранку у Новом Саду, за коју 

парницу председник нема сазнања да ли је заказано рочиште. 

 

Узима се на знање информација 

 

 ж) Председник обавештава присутне о активностима везаним за рад Клуба АК 

Војводине, где су одлуком са претходног Управног одбора одобрена новчана средства у 

износу од око 100.000,00 динара за улагање у Клуб. То су била средства намењена за 

преправљање столова и то је урађено. Наводи да су сви чланови Управног одбора  

непосредно пред седницу добили материјал из ког се види да је колега Боговац на 

волонтерској основи ангажовао Сташу Јамушаков да помогне око уређења ентеријера 

клуба (огледала, фотографије, расвета и др.) како би тај простор изгледао што лепше. 

Профактура за то уређење износи 133.000,00 динара и председник предлаже да се та 

средства одобре, напомињући да је то веома повољна понуда. Обавештава чланове да 

постоји могућност да ће Управни одбор имати електронску седницу по питању уређења 

Клуба с обзиром да је стигла понуда за сарадњу у смислу како би требало да изгледа рад 

Клуба. Предлог је да би Клуб и даље био саставни део Коморе који би радио због 

окупљања адвоката, а да се ангажује спољашње послужење, као нека врста кетеринга, 

донели би своју мобилну фискалну касу и издавали фискалне рачуне за попијено пиће. 

Цена пића би била увећана од набавне цене само за трошкове одржавања клуба и за 

плате конобара, што значи да Комора не би требала да се региструје као угоститељски 
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објекат, а пиће би се легално продавало. Тај предлог ће свим члановима Управног 

одбора бити достављен e-mailom. 

 Председник ставља на гласање предлог за одобрење новчаних средстава за 

уређење ентеријера клуба. 

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 Одобрава се плаћање предрачуна за уређење ентеријера Клуба Адвокатске 

коморе Војводине у износу од 133.474,00 динара. 

 

Усваја се извештај председника у целости. 

 

5. Извештај секретара АК Војводине 

 

 а) Секретар извештава присутне да је на прошлој седници Управног одбора 

одложено доношење одлуке о брисању из Именика адвоката колеге Шаламон Шандора, 

адвоката у Суботици, обзиром да колега није присуствовао седници Управног одбора 

због неуредне доставе позива. Напомиње да су присутни упознати са тим да је колега 

Шаламон правноснажно осуђен због кривичног дела угрожавање сигурности, па како је 

колега Шаломон данас присутан, позива га да приступи и изјасни се. 

 

 Шаламон Шандор, адвокат у Суботици приступа на седницу. 

 

 Адвокат Шаламон Шандор изјављује да не бежи од одговорности, да је свестан 

да је крив и да није смео провалити у кућу. Наводи да су се сада околности промениле 

јер он срећно живи са том особом код које је провалио, у мају месецу планирају да се 

венчају и да она сада ради као секретарица у његовој канцеларији. Каже да се искрено 

каје за учињено, да је то била његова глупост и непромишљеност која је проузрокована 

љубавном афером, да обожава адвокатуру коју је наследио од покојног оца и да би без 

бављења адвокатуром његов живот изгубио сваки смисао. Моли чланове Управног 

одбора за разумевање и опроштај, да га не казне најстрожом казном-брисањем из 

Именика адвоката, напомиње да никада до сада није дисциплински кажњаван, да је увек 

имао коректан однос са клијентима, колегама и судијама. 

 

 Након излагања, Шаламон Шандор напушта седницу. 

 

 Бачић Мартин, председник Огранка АКВ у Суботици извештава присутне да је 

Извршни одбор Огранка у Суботици имао своју седницу на којој се одлучивало о овом 

питању и да је на седници донет закључак да нису испуњени услови за брисање из 

Именика адвоката колеге Шаламон Шандора. Напомиње да је у питању млад човек који 

је први пут погрешио и условно је кажњен, те моли чланове Управног одбора да му се 

помогне и да се овај поступак обустави. Наводи и то да је особа која је поднела тужбу и 

која сада ради у канцеларији са њим, изјавила да је претерала у својим оптужбама 

против њега, те да је била спремна и да дође данас и то овде потврди, за шта је он 

сматрао да нема потребе.  
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 Јожа Ласло наводи да је у питању озбиљна ствар јер искључење из адвокатуре 

представља егзистенцијалну казну. Уколико чланови Управног одбора буду ригидни, 

морају знати колико је то „процурело“ у јавност и тиме нанело штету адвокатури, те да 

он сматра да јавност није упозната са овим случајем (наводи да ни колете у Суботици о 

томе не знају ништа). Напомиње да је у току бракоразводна парница колеге Шандора са 

претходном супругом.  

 Јован Михајловић наводи да се ситуација мора објективно сагледати. Поставља 

се питање тајности и у коликој мери је то остало тајна. Сматра да то овде није случај, 

јер чим је дошло до суда онда то више није тајна. Сматра да је ово нанело штету угледу 

адвокатуре, а брисање из Именика адвоката је прописано искључиво када је нанета 

штета угледу адвокатуре. Сада је већ друга ствар с обзиром да то лице треба да се венча 

са колегом Шаламоном и треба проверити те податке: да ли је тачно да она њему 

опрашта и да ће се венчати, тако да, иако су испуњени услови за брисање из Именика 

адвоката, он гласа да се колега ипак не брише. 

 

 Председник наводи да, колико он зна, није било суђења већ да је у питању био  

споразум о признању кривичног дела, тако да предлаже да Управни одбор гласа да нема 

испуњености услова за брисање из Именика адвоката колеге Шаламон Шандора. 

 

 Секретар наводи да је и његов првобитни предлог одлуке био да су испуњени 

услови за брисање, али са сазнањем нових чињеница и његов је предлог  да се донесе 

решење да нема услова за брисање из Именика адвоката Шаламон Шандора, адвоката у 

Суботици. 

 

 Констатује се да је седници приступио Драган Вујовић. 

 

 Председник ставља на гласање предлог за доношење одлуке о испуњености 

услова за брисање из Именика адвоката Шаламон Шандора, адвоката у Суботици.  

 

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

 

О Д Л У К У  

 

Управни одбор сматра да нису испуњени услови из члана 83. став 1 тачка 6. 

Закона о адвокатури за престанак права на бављење адвокатуром Шаламон 

Шандора, адвоката у Суботици. 

 

 б) Секретар обавештава присутне да је колега Кнези Антун, адвокат у Сомбору, 

доставио неопозиву оставку на чланство у Управном одбору АК Војводине и АК Србије 

и да је та оставка достављена и Огранку у Сомбору, с обзиром да они бирају чланове 

Управног одбора. 

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

 Узима на знање оставка Кнези Антуна, адвоката у Сомбору на чланство у 

Управном одбору Адвокатске коморе Војводине и Адвокатске коморе Србије.  
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 в) Секретар саопштава да је Комора добила позив за сарадњу са Адвокатском 

комором жупаније Мехединци у Румунији, са пропратним дописом од конзула 

Румуније, што ће бити прослеђено огранку у Панчеву јер ће за њих та сарадња бити 

најзанимљивија. 

 

Узима се на знање информација 

 

 г) Секретар наводи да је стигао допис колегинице Зоре Добричанин 

Никодиновић, који су чланови Управног одбора добили у пропратном материјалу, а 

везано за разговоре око статуса пошиљки и односа са Поштом Србије. 

 

Узима се на знање информација  

 

 д) Секретар информише је да је Огранак у Панчеву обавестио да је испред 

њиховог Огранка формирана Комисија за праћење прописа у саставу Мирјана Ранчић, 

као председник Комисије и колеге Бокшан Ђорђе и Балчин Урош, као чланови 

Комисије. 

 

Узима се на знање информација 

 

 ђ) Секретар износи да се прошли пут на седници одлучивало о исплати 

посмртнине иза покојног колеге Илић Јозе, адвоката у Светозар Милетићу и да су 

стигла два захтева за исплату: један од брата пок. колеге, а други од његове ванбрачне 

супруге. Наводи да су према Пословнику Посмртног фонда подносиоцима захтева 

упућена два идентична дописа. Брат није удовољио том захтеву јер није успео да 

докаже да је живео у заједничком домаћинству са пок. колегом, те предлаже да се 

посмртнина исплати ванбрачној супрузи пок. колеге Илић Јозе као лицу на које гласе 

сви рачуни погребних трошкова. 

 

 Након гласања Управни одбор једногласно доноси  

 

О ДЛ У К У 

 

            Одобрава се исплата посмртнине иза пок. Илић Јозе, адвоката у Светозар 

Милетићу, ванбрачној супрузи Ловрић Марији. 

 

 е) Као информацију, секретар износи да је кривични поступак против колеге 

Андрејевић Воислава, адвоката у Зрењанину завршен тако што је поступак обустављен, 

те да је Управни одбор правилно проценио ту ситуацију када није донео решење о 

суспензији колеге. 

 

Узима се на знање информација 

 

 ж) Секретар обавештава присутне да је од Уставног суда Србије стигао допис о 

изјашњењу поводом Иницијативе за оцену уставности и законитости Одлуке о 

утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања отпада (Града Новог Сада), 
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коју је АК Војводине поднела Уставном суду 20.06.2017. године, те да је сада стигло 

изјашњење ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, које ће бити прослеђено свим члановима Управног 

одбора. 

Узима се на знање информација 

 

 з) Секретар надаље извештава да је стигла жалба колегинице Лошонц Диане из 

Темерина на решење са седнице Управног одбора 28.12.2017. године којим је 

колегиница брисана из Именика адвокатских приправника. У жалби истиче да је у то 

време била у карантину са млт. дететом због сумње на богиње, међутим уз жалбу је 

доставила само један упут за специјалистички преглед без извештаја лекара 

специјалисте да ли је преглед извршен и без датума, како би се могло утврдити да ли се  

то заиста односи на тај период. Стога секретар предлаже да се жалба упути Управном 

одбору Адвокатске коморе Србије на одлучивање. Ставља предлог на гласање. 

  

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 

 Жалба Лошонц Диане, адвокатског приправника у Темерину, заједно са 

списима предмета проследиће се Управном одбору АК Србије на одлучивање. 

 

 и) Секретар извештава да је стигао захтев колегинице Марине Пејчић за 

продужење адвокатске приправничке вежбе на 3. годину, који је неблаговремен, али је 

колегиница уз захтев доставила потврду Дома здравља „Јован Јовановић Змај“, те 

предлаже да се захтев усвоји.  

 Такође, секретар наводи да имамо два захтева за продужење адвокатско 

приправничке вежбе на 4. годину: први захтев је упутио колега Филипов Алекса из 

Новог Сада, који је захтев поднео први радни дан после истека рока (последњи дан за 

подношење је била недеља), па предлаже да се донесе решење да се и овај захтев 

усвоји.  

 Други захтев је упутио колега Делић Страхиња из Апатина и тај захтев је 

благовремен, упућен је још за прошлу седницу али је био непотписан и као такав 

враћен колеги да га уреди. Сада је захтев потписан и секретар предлаже да се донесе 

решење којим ће се и овај захтев усвојити. 

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УСВАЈА СЕ молба ПЕЈЧИЋ МАРИНЕ, адвокатског приправника у Новом 

Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Војновић Миодрага, адвоката у 

Новом Саду, за продужење  адвокатско приправничке вежбе за још годину дана, 

закључно са 28. 01. 2019. године. 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Филипов Алексе, адвокатског приправника у Новом 



 10 

Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду 

за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 03. 

02. 2019. године. 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Делић Страхиње, адвокатског приправника у 

Апатину, на адвокатско приправничкој вежби код Милојичић Бранислава, адвоката 

у Апатину за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, 

закључно са 03. 02. 2019. године. 

 

 ј) Секретар наводи да је пре саме седнице присутнима достављен извештај 

Савета АК Војводине са предлогом одлука, али да се о томе вечерас неће расправљати с 

обзиром да чланови Упраног одбора нису имали времена да се упознају са Извештајем 

Савета, тако да ће то бити тема за наредну седницу Управног одбора. 

 

Узима се на знање информација. 

 

 к) Секретар наводи да је подељен присутнима Програм обуке адвокатских 

приправника (достављен e-mailom у току викенда), међутим на данашњу  седницу нису 

позвани чланови Одбора адвокатских приправника. Секретар би желео да се и њима  

додатно омогући да усмено образложе свој предлог, па зато обавештава да ће и ова 

тачка из његовог извештаја бити изнета на наредној седници Управног одбора,  

 

Узима се на знање информација. 

 

 л) Секретар обавештава присутне да је Економска школа „9. Мај“ из Сремске 

Митровице упутила молбу за спонзорство, да је у питању школа која има правни смер и 

организује такмичења у симулацији судског процеса, па предлаже да АК Војводине 

партиципира као „пријатељ такмичења“ са износом од 15.000,00 динара. 

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 

 Одобрава се уплата износа од 15.000,00 динара Економској школи „9. Мај“ из 

Сремске Митровице на име спонзорства за такмичење у симулацији судског 

процеса. 

 

 љ) Секретар обавештава да је стигло питање од колегинице Дине Бајрамовић 

(које је прослеђено и e-mailom) везано за тумачење тарифе. До сада је Управни одбор 

увек доносио одлуке да по питању тарифе АК Војводина нема право да даје аутентична 

тумачења, с обзиром да она није ни доносилац тарифе и у том смислу би и био упућен 

одговор колегиници Дини Бајрамовић.  

 Секретар наводи да је замолио колегу Вулић Бранислава, који на адвокатском 

испиту пита тарифу, да у писменој форми одговори на ово питање и да је његов одговор 

да адвокатска тарифа не познаје награду за услуге посредовања.  
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Узима се на знање информација. 

 

 м) Секретар износи да је од стране колеге Лакић Срђана у писменој форми 

упућено једно од интересантних питања, а тиче се могућности регистрације 

пољопривредног газдинства од стране адвоката и да то није једини колега који је упутио 

такво питање. Наводи да је у последње две недеље просто најезда таквих питања, 

вероватно због тога што се ближи крајњи рок за обнову пољопривредних газдинстава, 

тако да те колеге занима да ли адвокат може да има регистровано пољопривредно 

газдинство собзиром на одредбу нашег Статута која каже да адвокат не може да има 

регистровану другу делатност. Закон о пољопривреди и руралном развоју раздваја 

пољопривредна од породичних пољопривредних газдинстава, где за пољопривредна 

газдинства каже да су то оне производне јединице на којима привредно друштво, 

земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или 

пољопривредник обавља пољопривредну производњу, док су пољопривредна 

породична газдинства она газдиинства на којима физичко лице, заједно са члановима 

своје породице, обавља пољопривредну производњу. Секретар наводи да је његово 

лично мишљење да адвокат не може да има регстровано пољопривредно газдинство као 

предузетник, али да не види сметњу да као носилац породичног пољопривредног 

газдинства по основу поседовања земљишта, које може и да наследи, региструје то 

газдинство. Једноставно је принуђен на регистрацију да би могао остварити субвенције 

(повољнију цену за гориво). Предлаже да се упути одговор да адвокат не може да има 

регистровано газдинство као предузетник, али да нема сметње да има регистровано 

породично пољопривредно газдинство. 

  

 Јован Михајловић наводи да се ту поставља више питања, и то породично 

пољопривредно газдинство може да се региструје за ПДВ, може а не мора, али ако се 

адвокат, који је регистрован као носилац тог пољопривредног газдинства бави 

земљорадњом, то је онда приход од капитала, поставља се питање да ли адвокат може 

да ради на том газдинству, да оре земљу и да на основу тог рада зарађује. Лакше би 

било да његово дете или брачни друг по основу уговора о закупу региструје то 

земљиште на себе, а он може приватно да обрађује земљу и то му је повољније, јер ако 

има регистровано земљиште на себе и има ПДВ, онда му је то одређена производна 

делатност, он на тај начин зарађује, а питање је да ли може да се бави другим послом. 

По његовом мишљењу, боље би било да региструје газдинство на туђе име, на неког од 

чланова породице, што му не представља никакав проблем. 

 

 Секретар одговара да, на жалост, нико није поставио питање како да избегне ову 

ситуацију, већ да ли може да региструје газдинство на своје име. Наводи да познаје 

колеге који већ имају регистрована газдинства на своје име и из практичних разлога, да 

не би плаћали гориво 150,00 него 70,00 динара као носиоци пољопривредног 

газдинства, питају како могу да се региструју и да он не види неку посебну разлику 

између тога да ли неко од њих издаје земљу у аренду и ту опет остварује неку зараду, 

или да ли на њој ради. 

 

 Јован Михајловић одговора да је то приход капитала али када неко уноси свој 

физички рад у обраду земље, то је обављање делатности, а адвокат не сме да обавља 

друге делатности сем научне. 
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 Секретар наводи да се поставља питање да ли је регистрована делатност по 

Закону о пољопривреди и руралном развоју она делатност коју познаје Закон о 

привредним друштвима на које циља наш Закон о адвокатури када каже да не сме има 

другу регистровану делатност. 

 

 Владислав Костић каже да то јесте регистрована делатност у Регистру 

пољопривредних газдинстава, сутра ће бити регистровано издавање некретнина неким 

другим прописом и пита шта ће то онда бити. Све где се остварује приход сем 

адвокатуре јесте регистровање. 

 

 Секретар каже да може да се сложи и са тим мишљењем, али да питање уопште 

није једноставно у том смислу да у тренутку када је донет Закон о адвокатури није   

било таквих ситуација, као и да се тај Закон о пољопривреди и руралном развоју стално 

мења, да сада постоје и комерцијална и некомерцијална пољопривредна газдинства и 

једна и друга се региструју, али само у Регистру пољопривредних газдинстава. Поново 

напомиње разлику између пољопривредног газдинства (где може бити предузетник) и 

породичног пољопривредног газдинства (где се каже да физичко лице-пољопривредник, 

заједно са члановима свог домаћинства, обавља пољопривредну производњу). 

 

 Јован Михајловић наводи да ако Управни одбор сада овде да неко тумачење, онда 

тиме утиче на дисциплинског тужиоца и на дисциплински суд. Поставља се питање да 

ли смо ми овлашћени да тумачимо Статут или Кодекс, да ли је пожељно да ми дајемо 

савете или предлоге па када се покрене дисциплниски поступак наше мишљење може 

бити основ за побијање неке одлуке дисциплинског суда. Можда би било боље да по 

том питању Управни одбор нема никакав став. 

 

 Секретар одговара да смо овлашћени из једног простог разлога што Управни 

одбор доноси одлуку о испуњености услова за упис у АК Војводине где се тражи и 

изјава да адвокат нема другу регистровану делатност и ценимо да ли ово јесте та друга 

делатност- Сматра да је најједноставније да Управни одбор упути један паушалан 

одговор где ће се позвати на одредбе Закона о пољопривреди и руралном развоју и 

оставити то као отворено питање, где ће се ценити у сваком конкретаном случају. 

 

 Председник сматра да се питање колеге односи само на пољопривредно 

газдинство, а да он не поставља питање да ли може да има породично пољопривредно 

газдинство, и да, ако су сви сагласни да нема право да има пољопривредно газдинство 

регистровано на свом имену, онда му треба тако и одговорити, а да се неће 

коментарисати породично пољопривредно газдинство. 

 

 Секретар предлаже да конкретан одговор буде да се колега упути на одредбе 

члана 2 тачке 4,5,6 и 8 Закона о пољопривреди и руралном развоју и да из тога сам 

извуче закључак. 

 

 Тања Арсић наводи да сада сви питају за газдинства због могућих субвенција, да 

ће неко сазнати да адвокати истовремено региструју пољопривредна газдинства, при 

томе се баве адвокатуром и истовремено аплицирају за субвенције, разни пројекти се 

одобравају по основу пољопривредног газдинства, па је могуће да ће кренути и 
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пријављивање адвоката који конкуришу за субвенције. 

 

 Секретар ставља на предлог гласање да се колеги Лакић Срђану одговори тако 

што ће се он упутити на ове 4 тачке члана 2 Закона о пољопривреди и руралном развоју.  

 

 Јован Михајловић наводи да је боље да се упути на цео Закон јер пољопривредно 

газдинство није дефинисано како треба, а функционише; да Пореска управа има своја 

одређена мишљења и ставове који се примењују на сва пољопривредна газдинства, без 

обзира да ли су породична или не.  

 

 Секретар наводи да није забринут за будуће ситуације, него за већ постојеће, с 

обзиром да има сазнања да више колега има пољопривредна газдинства на свом имену. 

  

 Ставља на гласање предлог да се колеги Лакић Срђану одговори тако што ће се 

упутити на Закон о пољопривреди и руралном развоју, а посебно на ове ове 4 тачке 

члана 2. Закона.  

 Након гласања, Управни одбор већином гласова (8 „за“ и 2 „уздржана) доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Упутиће се одговор Лакић Срђану, адвокату у Новом Саду којим ће бити 

упућен на одредбе члана 2. тачке 4,5,6 и 8 Закона о пољопривреди и руралном развоју. 

 

 н) Секретар саопштава да има још једна тачка извештаја коју су чланови 

Управног одбора такође добили e-mailom, то је тражење мишљења колегинице Кисин 

Јоване везано за упис у Именик страних адвоката и Именик „Б“. Наводи да је на жалост, 

камен спотицања тај што се питање не тиче АК Војводине и АК Србије него искључиво 

Министарства правде и услова за полагање правосудног испита. Предлаже да се у том 

смислу пошаље кратак допис колегиници, што опет не значи да ми не можемо са наше 

стране да уђемо у комуникацију са Министарством правде да се тај став исправи. 

Наводи да је помало бесмислено да се од неког ко је већ адвокат у некој страни држави 

тражи да полаже код нас правосудни испит (што можда и има смисла, али не може да се 

тражи од њега да код нас завршава и приправничку вежбу кад он већ има статус 

адвоката). 

 Председник предлаже да се Министарству упути допис у смислу исправљања 

таквог става. 

 Предлаже да се по овом питању не доноси никаква одлука, него да то више буде 

као информација. 

 

          Узима се на знање информација. 

 Усваја се извештај секретара у целости. 

 

 6. Избор осигуравајуће куће за осигурање од професионалне одговорности 

адвоката у периоду од 17.05.2018. до 17.05.2019. године. 

 

 Председник подсећа присутне да су раније у материјалима добили Извештај 

Комисије за давање мишљења поводом захтева осигуравајућих друштава и да је тај 
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Извештај сачинио колега Вукашин Јововић, као председник Комисије, коме се 

захваљује на великом послу који је Комисија урадила и сачинила веома детаљан 

извештај. Наводи да је у међувремену стигла додатна понуда и даје реч колеги Јововићу 

да укратко информише о извештају и изнесе своје сугестије. 

 

 Председник комисије Вукашин Јововић наводи да је комисија чији је он 

председник, а чланови колеге Владимир Костић из Панчева и Зоран Стојановић из 

Новог Сада, превасходно ангажована од стране Управног одбора да даје мишљење када 

се осигуравајућа кућа ДДОР обрати са захтевом за процену да ли је у поступању 

адвоката било или није било пропуста који би се могао сматрати професионалним 

пропустом и који би, као такав, подлегао полиси осигурања коју АКВ има дуги низ 

година са осигуравајућом кућом ДДОР.  

 Наводи да је Комисија прво проучила услове полисе и уочила одређене проблеме 

на које су детаљно указали у извештају, а онда у комуникацији са председником и 

секретаром Управног одбора комисија је наставила са радом на примедбама и изменама, 

шта би се могло учинити да би се та ситуација побољшала. Наводи да је у току прошле 

године било око 30-ак таквих питања где су били дужни да се изјасне и да су уочили да 

полиса није била прецизно дефинисана, нису дефинисани осигурани случајеви, у 

полиси се појавило тумачење да ли нешто јесте или није професионална грешка, да је 

нашом полисом  била искључена груба непажња адвоката. Већи проблем је тај што је 

полиса била веома скупа, плативост те полисе је била веома мала, свега један проценат 

од онога што смо платили, па су у том смислу прво разговарали са људима из ДДОР-а, а 

онда ту активност проширили тако што су позвали и друге осигуравајуће куће и од њих 

затражили да доставе њихове услове осигурања које су проучили и уочили да су веома 

мале разлике.  

 Затим су, као Комора позвали наше колеге из других Комора да нам они доставе 

њихове услове осигурања, које су такође детаљно проучили и о томе заузели неке 

ставове који су образложени у овом извештају. Напомиње да је највећи разлог његовог 

доласка на седницу тај што треба обновити полису осигурања која истиче 17. маја ове 

године и да су затражили, као Комисија, од Управног одбора да им се дају неке 

инструкције како да се то уради (у смислу да ли да комисија затражи од осигуравајућих 

друштава да доставе своје понуде и услове осигурања, па да се онда одлучује о њима, 

или да Комора направи своје услове осигурања, што су све осигуравајуће куће 

прихватиле у смислу да направимо уговоре какве желимо, па ће се видети  колико би 

коштала премија за такво осигурање).  

 Основна дилема је да ли ћемо имати осигурање које ће бити јефтино и покривати 

само минимални број осигураних случајева или нам је потребно неко озбиљније 

осигурање, које ће онда и знатно више коштати. Од децембра до данас се променило то 

што је ДДОР, као осигурање са којим дуго сарађујемо, изашло са једном понудом где су 

оборили цену осигурања на 19,99 еура без пореза, порез је 5%, тако да би полиса 

коштала око 21 еуро. На наше примедбе на постојећу полису реаговали су тако што би 

сада у осигурање била укључена и груба непажња, били би осигурани не само адвокати, 

него и адвокатски приправници и административно особље и да су спремни на измене 

уколико би са њима наставили сарадњу. Разговарали смо и са „Дунав“ осигурањем и 

осигурањем „Ђенерали“ и сви су изјавили да Адвокатска комора представља ВИП 

клијента и да су спремни за разговоре и сарадњу. У садашњој информативној понуди 

ДДОР-а предвиђено је ограничење укупне суме осигурања на свега 200.000,00 евра, 
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што је потпуно непримерено и што је саопштено директору Ивановићу (у том случају 

премија за осигурање би била око 40.000 евра, а они желе да укупну агрегатну суму за 

осигурање ограниче на 200.000 евра, што је премало). Сада се поставља питање само 

шта адвокати у Војводини, односно Управни одбор АК Војводине жели, јефтино 

осигурање са минималним бројем осигураних случајева или осигурање које ће 

обухватити све случајеве, али бити и знатно скупље. 

 

 Ђорђе Мисиркић сматра да, ако плаћамо 40.000 евра годишње, а максимално 

њихово покриће је 200.000 евра, онда је таква врста покривености ризика стравична, то 

се може потписати само ако унапред знамо да је њихов лимит техничког резултата 

толико и да ће нам по завршетку године толико и вратити. 

 

 Председник наводи да би Управни одбор сада требао колеги Јововићу дати неке 

инструкције шта и како даље да ради или донети неку одлуку. Предлаже да се колега 

Јововић овласти да настави преговоре и да за следећу седницу Управног одбора 

добијемо предлог уговора или општих услова неке од осигуравајућих кућа. 

 

 Јoвовић Вукашин наводи да је проблем јер су сви они вољни да преговарају, али 

да нико није спреман да мења услове понуде. 

 

 Председник наводи да је, ако се гледа новчано, ДДОР до сада дао најповољнију 

понуду. 

 

 Биљана Бјелетић наводи да не треба да буде примарна цена полисе, него шта је 

предмет осугурања. До сада смо скупо плаћали полису, а нисмо били осигурани ни за 

шта, па предлаже да Комора пошаље свим осигуравајућим кућама минимум наших 

услова, па да се види ко је у коликој мери и до ког лимита спреман да преговара. 

 

 Јован Михајловић наводи да за то нема довољно времена јер ће брзо доћи месец 

мај; да је до сада била таква ситуација да су осиуграни случајеви били прописани, да се 

плаћало 46 евра. Не може сада понуда ДДОР-а са изменом осигураног случаја  бити у 

смислу да се смањује надокнада за премије - нећемо прихватити измену услова на 

лошије па да буде јефтиније, него да буду исти услови а да то буде јефтиније, или да се 

види како су се друге Коморе осигурале, или да се преговара са „Ђенерали“ осигурањем 

о повољнијој понуди. Предлаже да се сада што пре закључи уговор, а онда да се иде на 

измену услова, као што је предложила Комисија, да сада немамо времена да правимо 

неке нове предлоге и преговарамо, али да не буде ништа лошије него што је било до 

сада, него повољније. 

 

 Режа Слободан наводи да се упознао детаљно са извештајем и да је Комисија 

направила добар посао, те предлаже да се Комисија овласти да настави преговоре и да 

сачини неки предлог уговора који би дала свим осигуравајућим кућама као неки наш 

захтев, да нам они на бази тог уговора дају понуду. Наводи да можда и овај износ од 

200.000 евра долази у обзир али са условима које бисмо ми поставили. Мисли да су они 

спремни да преговарају с обзиром на број полиса које ће продати одједном. Многе куће 

су заинтересоване, разговарао је и са директором „Ђенерали“ осигурања и они су  

заинтересовани да се осигурамо код њих. 
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 Ђорђе Мисиркић предлаже да се, ако има мало времена, закључи уговор на три 

месеца. 

 

 Владислав Костић наводи да су у питању три ствари: услови осигурања, цена  и 

сума осигурања која ће бити исплаћена и те три ствари треба уклопити и онда рећи шта 

је најповољније. 

 

 Вукашин Јововић наводи да је у прилогу извештаја достављен нацрт уговора 

који би био основа за почетак преговора, каже да се плаши како ће осигуравајуће куће 

реаговати ако затражимо такву врсту осигурања које још нико у Србији нема,  јер су све 

адвокатске коморе у Србији прихватиле опште услове осигурања које су им понудиле 

осигуравајуће куће. Они ће тражити да буду максимално заштићени и премије ће бити 

непроцењиве, веома високе.  

 

 Александар Мољац наводи да је он схватио да је у преговорима са ДДОР-ом 

направљен известан помак, да имамо повољнију понуду од њих, проширено је 

осигурање и на запослене, да је само сума спорна, а да је сада и груба непажња 

укључена као осигурани случај, што није био случај са претходном полисом. 

 

 Срђан Добросављев поставља питање да ли се са представницима 

осигуравајућих кућа разговарало о теми о којој они избегавају да причају о 

партиципацији њиховог учешћа у изгубљеној добити, јер то и јесте смисао осигурања? 

 

 Вукашин Јововић наводи да су покренули ту тему са представницима свих 

осигуравајућих кућа и да су они одговорили да би то довело до могућих злоупотреба, на 

шта је Комисија оштро реаговала напомињући да је АК Војводине озбиљна 

институција, а онда се поставило питање колико то кошта. 

 

 Срђан Поповић каже да је био изненађен када је чуо да је предлог да адвокати 

буду осигурани од професионалне одговорности код „Ђенерали“ осуигурања обзиром 

да је до сада заступао много осигуравајућих кућа и да је од свих осигуравајућих кућа, и 

већих и мањих, „Ђенерали“ осигурање најбахатије у свом поступању, приступу и ставу, 

да је било разних ситуација код њих, па предлаже да се можда и то треба узети у обзир, 

јер некада није најбитније која је понуда најповољнија него и какав је нечији рад. 

 

 Заварко Арпад наводи, везано за примедбу колеге Поповића, да су све адвокатске 

коморе у Србији, осим Коморе у Крагујевцу, осигурале код фирме „Делта Ђенерали“, и 

мисли да чак у АК Чачак чланови, пошто их је мали број, имају две полисе, један број је 

закључио скупље, а један јефтиније полисе осигурања, тако да има простора и услова за 

преговарање и договоре, побољшање услова, само је време у питању. 

 

 Председник истиче да сума осигурања коју ће адвокат добити није прва ствар о 

којој треба бринути, да то није приоритет, јер до сада је за 7 година исплаћено 7000 

евра. Треба водити рачуна да се добију што бољи услови, да се обаве разговори са 

„ДДОР-ом“ и са „Ђенерали“ осигурањем и да се види ко ће дати бољу понуду, што би 

требало бити спремно за за следећу седницу Управног одбора. 
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 Заварко Арпад каже да ће сваки адвокат имати основну полису коју ће моћи да 

закључи, али да се истовремено разговора и о томе да неко, ако то жели, да му се 

омогући да узме и додатну полису. 

 

 Вукашин Јововић наводи да и то постоји као опција и да су разговарали о томе, 

али да директори осигуравајућих кућа у Србији немају нека претерана искуства у томе. 

 

 Бранко Татић каже да је суштина у предмету осигурања и о томе треба да се 

изјасни Управни одбор, можемо да добијемо и ово и оно, али треба да знамо испод чега 

не идемо. Питање је да ли изгубљена добит треба да буде предмет осигурања, по 

његовом мишљењу треба укључити изгубљену добит, то је суштина, први корак до 

добре полисе, али питање у ком износу и Управни одбор је тај који треба да лимитира и 

да каже до ког износа, да избалансира, јер од тог износа зависи износ премије.  

 

 Председник каже да сада треба донети одлуку, односно дати овлашћење 

Комисији шта да уради. Предлаже да се види да ли ће „ДДОР“ прихватити да подигне 

своју укупну осигурану суму, да ли ће „Ђенерали“ пристати да спусти своју цену и да  

видимо на крају ко је повољнији. 

 

 Биљана Бјелетић предлаже да се преговара и око лимитиране изгубљене добити 

и да се види колика би у том случају била цена полисе. 

 

 Душан Николић поставља питање да ли је до сада било таквих захтева пред 

комисијом ?  

 

 Одговор секретара је да је таквих захтева било али да они нису уважавани, били 

су одбијани јер у полисе није била укључена изгубљена добит. 

 

 Председник подсећа на то да је осигурање део чланарине и уколико се сада узме 

скупље осигурање биће већа и чланарина и обратно, уколико би закључили јефтиније 

осигурање имали би вишак средстава које би преусмерили на нешто друго, да је део тих 

средстава већ преусмерен на „Параграф“. 

 

 Председник ставља на гласање предлог да се Комисији за давање мишљења 

упути молба да до следеће седнице Управног одбора, након обављених разговора са 

представницима осигуравајућих друштава, припреми извештај о томе која је 

најповољнија понуда за осигурање и достави такав извештај.  

 Ставља предлог на гласање. 

 Након гласања, Управни одбор јеногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 

Комисија за давање мишљења поводом захтева осигуравајућих друштава ће 

затражити од осигуравајућих кућа да доставе информативну понуду за осигурање 

професионалне одговорности адвоката са опцијама, а према следећим минималним 

условима:  

1. Осигурани случај који подразумева пропупштени облик правне помоћи 
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и/или учињену професионалну грешку адвоката којом је трећим лицима 

проузрокована штета, са тим да се под штетом у смислу полисе мора сматрати 

сва штета, тј. директна и индиректна штета као и изгубљена добит.  

2. У круг осигураних лица морају спадати и службеници у адвокатским 

канцеларијама, адвокатски припавници као и адвокати који поступају по 

занемичком пуномоћју. 

3. Полиса осигурања мора обухватати и ризик грубе непажње, тј. исти не 

може бити искључен из осигуравајућег покрића. 

4. Трајање уговора о осигурању: 18.05.2018. године – 18.05.2019. године.  

5. Сума осигурања мора бити 20.000,00 евра по адвокату без ограничења на 

број осигураних случајева.  

Опција: 3 X 20.000,00 евра по адвокату.  

Опција: Понуда за добровољно осигурање по захтеву појединачних адвоката 

на суму осигурања од 200.000,00 евра под истим условима.  

Уз понуду је потребно доставити тренутно важеће опште услове за 

осигурање професионалне одговорности адвоката те осигуравајуће куће. 

 

7. Измена Правилника о систематизацији радних места у Адвокатској комори 

Војводине за радно место техничког секретара и административног секретара. 

 

 Председник наводи да су у АК Војводине упражњења два радна места, технички 

секретар, који би био заменик колегинице Марије Белић, и да се за то радно место 

траже веома високи услови, правни факултет, положен правосудни испит, три године 

радног искуства, познавање страног језика и предлаже да ти услови и остану, да се ту не 

мења ништа (иако је тешко наћи кандидата који испуњава све ове услове). Међутим, 

наводи да за радно место административног секретара није неопходно да кандидат 

испуњава све ове услове, то је било мишљење и Комисије која је разговарала са 

пријављеним кандидатима. Председник предлаже да се из систематизације за радно 

место административни секретар брише да је неопходно да кандидат има положен 

правосудни испит, познавање страног језика и три године радног искуства након 

положеног правосудног испита.    

 

 Биљана Бјелетић наводи да јој није јасно да технички секретар треба да буде 

заменик руководиоца стручне службе, а да су у Правилнику о систематизацији радних 

места прописани строжији услови за радно место техничког секретара него за 

руководиоца стручне службе (јер је за место техничког секретара потребно активно 

знање страног језика, док то није за руководиоца стручне службе и пита да ли то може 

представљати неку сметњу приликом пријема)? 

 

 Председник наводи да то није сметња јер технички секретар треба да познаје 

страни језик, јер ће остваривати контакте са иностранством и бавити се преводом, а за 

административног секретара би се тај услов познавања страног језика брисао. 

 

 Душан Николић каже да је битно да за свако радно место постоји опис послова, 

које присутни данас нису добили уз Правилник о систематизацији послова и пита да ли 

постоји такав опис послова, на шта је одговор секретара да постоји опис послова за 

свако радно место у АК Војводине. 



 19 

 

 Бранко Татић предлаже да је потребно да свако нови ко се запосли у Комори 

мора да добро говори страни језик, његова сугестија је да је то неопходно јер нам 

предстоји пут у Европску унију и морамо остваривати комуникацију са страним 

коморама. 

 

 Председник ставља на гласање предлог да услови за пријем административног 

секретара буду промењени тако да није потребно да кандидат има положен правосудни 

испит и да има активно знање страног језика, као ни 3 године радног искуства након 

положеног правосудног испита, већ је довољно да то буде 1 година.  

 Услови за пријем у радни однос за техничког секретара остали би исти како је 

прописано у Правилнику о систематизацији.  

 Ставља предлог на гласање. 

 Након гласања Управни одбор једнодгласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

У Правилнику о систематизацији радних места у АК Војводине члан 8. 

тачка IIIа се мења и гласи: 

IIIа 

 1. Назив радног места                              АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР 

2. Број извршилаца                                                        1 

3. Степен стручне спреме                                          VII1 

4. Врста стручне спреме                                    Правни факултет 

5. Радно искуство                                                      1 година 

6. Посебна знања и способности                    Познавање рада на рачунару  

    

 8. Доношење одлуке о закључивању Уговора о привременим и повременим 

пословима за радно место административног секретара 

 

 Председник подсећа присутне да су у пропратном материјалу добили извештај 

Комисије која је обавила разговор са пријављеним кандидатима, где је наведено да нико 

од пријављених кандидата не испуњава основни услов за пријем прописан актом о 

систематизацији, а то је положен правосудни испит и три године радног стажа после 

положеног правосудног испита. Имајући у виду хитност запошљавања једног 

извршиоца на радно место административног секретара који би обављао и део послова 

за Огранак у Новом Саду и за потребе Академије АКВ, предлог Комисије је да се на то 

радно место, по основу уговора о привременим и повременим пословима ангажује 

кандидат Станић Владимир и то на период од 120 радних дана.  

 

 Председник ставља предлог Комисије на гласање: закључење уговора о 

привременим и повременим пословима са Станић Владимиром из Новог Сада на 

период од 120 радних дана, са месечном зарадом од 50.000,00 динара. 

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 
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О Д Л У К У 

 

 Закључиће се уговор о привременим и повременим пословима за радно место 

административног секретара АК Војводине са Станић Владимиром из Новог Сада 

на период од 120 радних дана и месечном зарадом од 50.000,00 динара. 

 

9. Доношење  одлуке о додели признања Адвокатске коморе Војводине. 

 

 Председник наводи да су присутни у материјалу за седницу добили предлог 

Комисије за доделу признања, па како нема потребе за читањем истог, председник 

ставља предлог Комисије на дискусију и гласање.  

 Након гласања, Управни одбор једногласно донсои  

 

О Д Л У К У 

 

 Плакета са повељом Адвокатске коморе Војводине доделиће се: 

1. Беговић Здравку, адвокату у Подгорици 

2. Даутовић Бахрији, адвокату у Тузли 

3. Бабић Неџаду, адвокату у Зеници 

4. Милутиновић Слободану, адвокату у Лозници 

5. Вујовић Драгану, адвокату у Старој Пазови 

6. Петрушић Анти, адвокату у Зеници (постхумно) 

7. Ханжековић Марјану, адвокату у Загребу (постхумно). 

 

  Признања ће бити додељена приликом обележавања Дана адвокатуре АК 

Војводине 2018. године. 

 

10. Потврђивање Правила о раду Огранка АК Војводине у Сомбору. 

 

 Председник наводи да су чланови Управног одбора у материјалу добили Правила 

о раду Огранка АКВ у Сомбору, те председник ставља на гласање предлог за 

потврђивање ових Правила.  

 Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 

 Потврђују се Правила о раду Огранка АК Војводине у Сомбору, усвојена на 

Скупштини Огранка дана 31. 01. 2018. године.  

 

11. Извештај о раду Академије Адвокатске коморе Војводине за 2017. годину 

 

 Председник даје реч Татић Бранку, председнику Већа предавача Академије АК 

Војводине, који наводи да нема ништа посебно да изјави, да је све у извештају и позива 

колеге да они кажу нешто о раду Академије. 

 

 Александар Мољац наводи да има потребу да похвали рад Академије и да 
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честита на добрим резултатима. Био је на једној од претходних трибина и његов утисак 

је да се колеге враћају у Комору. Предлаже да као тема неког од наредних предавања 

буде конверзија права коришћења, зато што је то једно животно питање које у пракси 

још није довољно разрађено и могло би да буде веома интересантно као тема. 

 

 Председник обавештава присутне да се кренуло са снимањем свих трибина и да  

ће снимци бити постављени на сајту, па ако неко жели може да погледа. 

 

 Биљана Бјелетић наводи да, имајући у виду неке информације да којих су дошле 

колегиница Тања Арсић и она, нису против тога да се снимају катедре и да се то 

објављује на сајту, међутим, пошто је тај сајт доступан свима, разговарали су о томе (а 

то су били и коментари других колега), да се евентуално уведе нека шифра за приступ 

сајту тако да приступ тим снимцима са катедри имају само адвокати. То из разлога што 

су нека изјашњења, коментари или дискусија поводом одређених питања (конкретно 

последњи пут је то био предлог нацрта Закона о бесплатној правној помоћи) допрли до 

Министарства. Сматра да им се на тај начин дају неке идеје у погледу нашег деловања 

које би требало да остане у оквиру АК Војводине и АК Србије у погледу предлога за 

неко даље преговарање. Пита да ли постоји могућност да се тај приступ сајту 

онемогући било коме ко је ван АК Војводине? 

  

 Срђан Поповић каже да постоји могућност логовања свих корисника сајта и да 

се само оним корисницима који имају шифру омогући приступ и преглед одређеног 

садржаја, а оним корисницима који немају шифру, буде доступно све остало што је на 

сајту. 

 

 Тања Арсић наводи да је потребно заштити само тај део на сајту а све друго да 

буде доступно. Сматра да није баш паметно износити размишљања о ономе што нам тек 

предстоји и за шта смо „у борби“. Можемо одлучити и да не стављамо баш све на сајт. 

 

 Биљана Бјелетић предлаже да се Катедра о бесплатној правној помоћи задржи 

бар док се та тема не заврши, бар у оном делу који се тиче предлога нацрта Закона о 

бесплатној правној помоћи. 

 

 Председник наводи да је његова идеја управо била да се што већем кругу људи 

представи шта се овде дешава, да колеге које су ван Новог Сада, а и они који су у Новом 

Саду а не могу да дођу, буду упознати са катедрама. Предлаже да се на катедрама не 

износи баш све што би се интерно договарали унутар Коморе и мисли да је то бољи 

начин заштите него да се онемогући приступ сајту. 

 

 Бранко Татић наводи да се плаши злоупотребе тих снимака, у смислу да неко 

може да украде снимак и направи нпр. порно филм, да га тако измонтира, неко може то 

да искористи и у политичке сврхе, и др. све је реално и могуће и сматра да је важно да 

се на то обрати пажња. Позива колеге да се придруже катедрама и наводи теме о којима 

ће се говорити, напомиње да су сви термини до јуна месеца већ заузети и испланирани 

за предавања.  

 Биљана Бјелетић износи да је неке колеге питају да ли катедре Академије могу 

да се одржавају и негде друго ван АК Војводине? 
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 Бранко Татић наводи да ОЕБС за трибину у Панчеву већ има пријављених 33 

људи за обуку, да је у Суботици заказана обука, а да ће у Суботици бити и приказ књиге 

те да су најављене и многе друге активности, али да то захтева ангажовање свих колега, 

јер он не може све то сам постићи.  

 

 Председник ставља предлог за усвајање Извештаја о раду Академије за 2017. 

годину на гласање. 

 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Извештај о раду Академије Адвокатске коморе Војводине за 2017. годину. 

 

12. Финансијски извештај стручне службе. 

 

Секретар износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне 

службе за ову седницу.  

Предлаже да се извештај усвоји и да се, као што се то чини на свакој седници, 

упуте опомене адвокатима који дугују више од шест месеци. 

 Након тога Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л  У К У 

 

Прихвата се финансијски извештај стручне службе у целости. 

  

Након прихваћеног извештаја, Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

 Свим адвокатима који имају неизмирене материјалне обавезе према АК 

Војводине дуже од шест месеци упутити обавештење о висини дуга, са позивом да у 

року од 8 дана од дана пријема обавештења  измире своје обавезе. 

 Са обавештењем, адвокатима упутити и упозорење о последицама 

неизмирења материјалних обавеза у смислу члана 83. Закона о адвокатури.  

 

 

13. Наставак сарадње и евентуално закључење уговора с фирмом „Authentic 

media“ 

 

 Председник укратко подсећа да је у октобру закључен уговор са фирмом 

„Authentic media“, који је трајао до Нове године. Наводи да је фирма „Authentic media“ 

доставила предлог за даљу сарадњу и прес клипинг медија шта је до сада објављивано. 

Председник пита чланове Управног одбора да ли сматрају да је таква сарадња потребна 

Комори и убудуће и ставља предлог на дискусију. 

 

 Слободан Режа наводи да се фирма „Authentic media“, колико је њему познато, 
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до сада обраћала само медијима везаним за Нови Сад, а да је у питању АК Војводине. 

Мисли да је потребно да се потруде да мало више информишу медије на подручју 

Војводине, па и на територији целе Србије, па у том смислу треба тражити да се тај 

уговор промени.  

 

 Александар Мољац има примедбу на ту сарадњу, јер када се доносила одлука о 

закључивању уговора са том фирмом, схватио је да ће они организовати и осмишљавати 

неке акције које ћемо ми онда спроводити, а оне ће бити медијски испраћене (нпр. да ће 

доводити телевизију да снима Комору, да се дају неки интервјуи и слично), а из овог 

њиховог извештаја се види да су они само преносили наша реаговања и акције које смо 

сами смислили и онда не види потребу да се ангажује неко да преноси нешто што смо 

сами урадили, а при том имамо уредника сајта који има исту ту мејлинг листу и који ће 

то исто пустити на сајт, ако већ пушта на наш сајт онда ће то пустити и према медијима, 

а неки од медија ће то пренети. 

 

 Председник наводи да је из искуства познато да ако немамо некога да испрати 

нешто што смо урадили онда то неће бити ни објављено (чак ни саопштење), а ако 

пустимо преко њих, онда то негде прође. Имали смо примедбу од њих на то да нисмо 

имали никога ко би са наше стране припремио то што треба да се објави, морамо имати 

особу која ће са њима контактирати, па се председник обраћа колеги Поповић Срђану за 

помоћ у смислу да он буде особа која ће контактирати са фирмом „Authentic media“ и 

прослеђивати им информације. 

 

 Срђан Поповић наводи да је тачно то, да ако ми сами нешто објавимо да 

медијске куће то не пренесу, да ли из неког страха или непостојања интересовања, али 

мисли да је проблем у контактима које има ова агенција и да ту већ постоје неки лични 

контакти које имамо са овом агенцијом и који нама помажу да изађемо у јавност, тако да 

сматра да треба наставити сарадњу са њима и имати такву врсту помоћи. 

 

 Председник предлаже да се закључи уговор са фирмом „Authentic media“ на три 

месеца и да се види шта ће бити урађено за та три месеца, ако се после тога закључи да 

нам нису потребни, нећемо продужити уговор са њима. Наводи да је фирма „Authentic 

media“ доставила предлог даље сарадње који су сви добили у додатном материјалу, те 

предлаже да колега Срђан Поповић буде задужен да се тиме бави. 

 

 Ставља се на гласање предлог да се закључи уговор са „Authentic media“ под 

истим условима као и до сада за наредна три месеца.  

 

 Након гласања Управни одбор већином гласова (8 „за“, 1 „против“, 1 „уздржан“) 

донео је  

 

О Д Л У К У 

 

 Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о сарадњи са фирмом 

„Authentic media“ за период од 15. 03. до 15. 06. 2018. године под истим условима као 

и у претходном уговору. 

 Срђан Поповић, адвокат у Новом Саду ће достављати информације фирми 
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„Authentic media“. 

 

14. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале 

промене 

Секретар износи да је за ову седницу 15 кандидата поднело захтев за упис у 

именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 25 кандидата. 

Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвоката. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

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

кандидате: 

1. Амиџић Биљана, Сивац  

2. Етински Александра, Зрењанин 

3. Бабовић Стефан, Нови Сад 

4. Загорчић Данко, Нови Сад 

5. Милошевић Бранислав, Вршац 

6. Ивић Јелена, Нови Сад 

7. Вишњић Мелинда, Нови Сад 

8. Ерцеговић Радмила, Нови Сад 

9. Михајловић Сава, Зрењанин 

10. Паровић Катарина, Сремска Митровица 

11. Глушац Татјана, Нови Сад 

12. Ђерић Срђан, Нови Сад 

13. Комленовић Тијана, Нови Сад 

14. Поњевић Милош, Нови Бечеј 

15. Станишин Горан, Зрењанин 

 

  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 

 

О Д Л У К У 

 

Кандидатима који су поднели захтеве за ослобађање трошкова уписа у 

именик адвоката усвајају се захтеви, с обзиром да испуњавају услове из Одлуке о 

мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик адвоката. 

 

Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвокатских приправника. 

 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
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О Д Л У К У 

 

Одобрава се захтев за упис у Именик адвокатских приправника АК Војводине 

за следеће кандидате: 

 

1. Зарубица Иван, Панчево (Јаковљевић Стеван, адвокат, Панчево)   

2. Станић Александар, Панчево (Станић Новак, адвокат, Панчево)   

3. Петров Дарко, Алибунар (Романовић Трајан, адвокат, Панчево)   

4. Ћеран Драгана, Рума (Ћеран Анка, адвокат, Рума)   

5. Малбаша Бранислав, Стара Пазова (Јовановић Зоран, адвокат, Стара 

Пазова)   

6. Делић Невена, Кикинда (Марићевић Миодраг, адвокат, Кикинда)   

7. Срдић Милица, Кикинда (Марићевић Миодраг, адвокат, Кикинда)   

8. Сићевић Тамара, Нови Сад (Карановић Милица, адвокат, Нови Сад)   

9. Мишковић Сара, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

10. Ловрић Јелена, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

11. Татић Вања, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

12. Шврака Јована, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

13. Томашевић Немања, Бечеј (Нешић Радомир, адвокат, Бечеј)   

14. Клинцов Милан, Нови Сад (Огњеновић Благоје, адвокат, Нови Сад)   

15. Малбашки Горан, Нови Сад (Шево Нада, адвокат, Нови Сад)   

16. Васиљевић Милан, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)   

17. Студен Анкица, Кула (Јоксовић др Марија, адвокат, Кула)   

18. Краљ Дубравка, Нови Сад (Бељански Владимир, адвокат, Нови Сад)   

19. Фијала Марсела, Нови Сад (Поповић Срђан, адвокат, Нови Сад)   

20. Влаисављевић Владана, Нови Сад (Дринчић Будимир, адвокат, Нови 

Сад)   

21. Бибић Милица, Нови Сад (Пекић Марко, адвокат, Нови Сад)   

22. Стојаковић Милица, Рума (Малетић Владислав, адвокат, Рума)   

23. Чимбуровић Марина, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

24. Чавић Јована, Нови Сад (Радовић Небојша, адвокат, Нови Сад)   

25. Јовишић Милош, Суботица (Радојчић Радмила, адвокат, Суботица)   

            Управни одбор је донео и следећа решења: 

 КОМЛЕНОВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 13. 02. 1991. године уписује се 09. 03. 2018. 

године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра 

Драпшина 48. 
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 Брише се из Именика адвокатских приправника КОМЛЕНОВИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник код 

Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 03. 2018. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе. 

 ПОЊЕВИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 21. 03. 1988. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Бечеју, Соње 

Маринковић 1/III, улаз 1, стан 5. 

 Брише се из Именика адвокатских приправника ПОЊЕВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник код Кравић 

Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 03. 2018. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе. 

 АМИЏИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1990. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сивцу, Маршала Тита 162. 

 ЕТИНСКИ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 10. 12. 1982. године уписује се 09. 03. 2018. 

године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Војводе 

Петра Бојовића 21/22. 

 БАБОВИЋ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 07. 12. 1989. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 14. 

 ЗАГОРЧИЋ ДАНКО, дипломирани правник, рођен 14. 04. 1971. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 10. 

 МИЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 14. 12. 1984. године уписује се 09. 03. 2018. 

године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка 

Зрењанина 29. 

 ИВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 02. 07. 1988. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Далматинска 35. 

 ВИШЊИЋ МЕЛИНДА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1985. године уписује се 09. 03. 2018. године 

у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вардарска 9. 

 ЕРЦЕГОВИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 02. 05. 1980. године уписује се 09. 03. 2018. 

године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 

Радничка 10. 

 МИХАЈЛОВИЋ САВА, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1982. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља 

Александра Карађорђевића 31. 

 ПАРОВИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 04. 06. 1983. године уписује се 09. 03. 2018. године 

у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари 

шор 105 А, локал 1. 

 ГЛУШАЦ ТАТЈАНА, дипломирани правник, рођена 25. 01. 1991. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар 

ослобођења 109, стан 6. 

 ЂЕРИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1984. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гогољева 13 А.  

 СТАНИШИН ГОРАН, дипломирани правник, рођен 12. 06. 1990. године уписује се 09. 03. 2018. године у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 2. 

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАРУБИЦА 

ИВАН, рођен 24. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИЋ 

АЛЕКСАНДАР, рођен 10. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић Новака, адвоката у 

Панчеву, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВ 

ДАРКО, рођен 15. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Романовић Трајана, адвоката у 

Алибунару, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕРАН 

ДРАГАНА, рођена 06. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћеран Анке, адвоката у Руми, дана 

08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛБАША 

БРАНИСЛАВ, рођен 08. 07. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Зорана, адвоката у 

Старој Пазови, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЛИЋ 

НЕВЕНА, рођена 14. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у 

Кикинди, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДИЋ 

МИЛИЦА, рођена 03. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у 

Кикинди, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  
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      Управни одбор Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду, на основу члана 55. став 3 Закона о адвокатури 

(“Службени гласник РС" број 31/2011)  и члана 76. тачка 5. Статута Адвокатске коморе Војводине, на седници 

одржаној 05. 03. 2018. године, донео је следеће     

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИЋЕВИЋ 

ТАМАРА, рођена 31. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом 

Саду дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШКОВИЋ 

САРА, рођена 07. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОВРИЋ 

ЈЕЛЕНА, рођена 26. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАТИЋ ВАЊА, 

рођена 25. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 08. 

03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШВРАКА 

ЈОВАНА, рођена 20. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАШЕВИЋ 

НЕМАЊА, рођен 13. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нешић Радомира, адвоката у Бечеју, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЛИНЦОВ 

МИЛАН, рођен 23. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Огњеновић Благоја, адвоката у Новом 

Саду, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛБАШКИ 

ГОРАН, рођен 22. 01. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, дана 

08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ 

МИЛАН, рођен 05. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУДЕН 

АНКИЦА, рођена 25. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, 

дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАЉ 

ДУБРАВКА, рођена 27. 08. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у 

Новом Саду, дана 08. 03. 2018.  године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЈАЛА 

МАРСЕЛА, рођена 13. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом 

Саду, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 

ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, рођена 16. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дринчић 

Будимира, адвоката у Новом Саду, дана дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИБИЋ 

МИЛИЦА, рођена 28. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом 

Саду, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАКОВИЋ 

МИЛИЦА, рођена 19. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у 

Руми, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 

ЧИМБУРОВИЋ МАРИНА, рођена 16. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 

адвоката у Новом Саду, дана 08. 03. 2018. године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАВИЋ 

ЈОВАНА, рођена 07. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом 

Саду, дана 08. 03. 2018.  године,  у трајању од две године.  

         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИШИЋ 

МИЛОШ, рођен 21. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радојчић Радмиле, адвоката у 

Суботици, дана 08. 03. 2018.  године,  у трајању од две године.  

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРАЈНОВИЋ ОЛГА, адвокат у Кули са 

даном 28. 02. 2018. године, ради пензионисања. 

 Прекајац Зоран, адвокат у Кули, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СЕКЕЉ ЈОВАН, адвокат у Зрењанину са 

даном 19. 02. 2018. године, услед смрти. 

 Михајлов Татјана, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
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 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНЧИН НИКОЛА, адвокат у Новом 

Саду са даном 30. 01. 2018. године, услед смрти. 

 Караћ Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЛАГОЈЕВИЋ 

ДЕЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Срђана, адвоката 

у Новом Саду, са даном 31. 01. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕСЕЛИНОВИЋ 

МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Маје, адвоката у 

Новом Саду, са даном 10. 02. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДИМИТРИЈЕВИЋ 

НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у 

Новом Саду, са даном 26. 02. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЛАРИЋ МАЈА, 

адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, 

са даном 01. 02. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАПЛАРЕВИЋ 

ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у 

Новом Саду, са даном 12. 01. 2018. године. 

 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ МИЛЕНА, 

адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом 

Саду, са даном 12. 01. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ 

ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др Немање, 

адвоката у Новом Саду, са даном 01. 01. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛЕПОТИЋ МАРКО, 

адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Грбић Младена, адвоката у Руми, са даном 

11. 01. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАДАР БРИГИТА, 

адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Нађ Чабе, адвоката у Суботици, са 

даном 31. 10. 2017. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине WIST ANNA-MARIA, 

адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом 

Саду, са даном 26. 02. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШМРКИЋ МАЈА, 

адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шмркић Миливоја, адвоката у Новом 

Саду, са даном 01. 03. 2018. године. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ШИМАН ИГОРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на 

бављење адвокатуром због постављења за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и 

омладину, почев од 29. 01. 2018. године, до постављења службеника на положај по спроведеном јавном конкурсу.  

            Челекетић Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да СИТНИЋ ВАЛЕНТИНИ, адвокату у Бачу, привремено престаје право на 

бављење адвокатуром због постављења за вршиоца дужности начелника општинске управе Бач, почев од 15. 01. 

2018. године, до постављења начелника општинске управе. 

            Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да СПАСИЋ ПРЕДРАГУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на 

бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, у периоду од 01. 03. до 31. 08. 2018. године. 

 Скенџић Јован, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ПЕШУТ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на 

обављање адвокатуре због боловања почев од 07. 02. 2018. године. 

 Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЈАНЕВСКИ АЛЕКСАНДРУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 

право на обављање адвокатуре због боловања почев од 20. 01. 2018. године. 

 Мартиновић Драгољуб, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ШАРЧЕВИЋ ТАМАРИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на 

обављање адвокатуре због боловања почев од 24. 01. 2018. године. 

 Опачић Лидија, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да КУЗМАН САНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на 

обављање адвокатуре због боловања од 15. 03. до 15. 09. 2018. године. 

 Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

             УЗИМА  СЕ на знање да ће ПЕТКОВИЋ БРАНИСАВЉЕВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Панчеву, наставити са 

радом дана 31. 03. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због 
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породиљског одсуства и неге детета. 

               Ранчић Мирјана, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика. 

    УЗИМА  СЕ на знање да ће БАЈИЋ ДОБРОСЛАВ, адвокат у Суботици, наставио са радом дана 01. 02. 

2018. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања. 

               Бајић Бранко, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика. 

   УЗИМА  СЕ на знање да ће МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Панчеву, наставити са радом дана 27. 03. 

2018. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због обављања функције. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Радошевић Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада 

гласи Миловановић. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Проданов Милана, адвокат у Бечеју, променила презиме, које сада гласи 

Свирчев. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Јутић З. Драгана, адвокат у Инђији, променила презиме, које сада гласи 

Обрадовић-Јутић. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Мијић Снежана, адвокатски приправник у Сомбору, променила презиме, 

које сада гласи Бркић. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Ракић Тамара, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада 

гласи Протић. 

 Узима се на знање да је КОРОЛИЈА МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 

адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 30. 01. 2018. године, те да исту 

наставља код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 31. 01. 2018. године. 

 Узима се на знање да је НЕДИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско 

приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 31. 01. 2018. године, те да исту наставља код 

Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ИВАТОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо адвокатско 

приправничку вежбу код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду дана 12. 02. 2018. године, те да исту наставља код 

Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ГУЛКА ТАМАРА, адвокатски приправник у Суботици прекинула адвокатско 

приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици дана 21. 02. 2018. године, те да исту наставља код 

Лојпур Дејана, адвоката у Суботици, дана 22. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је БЛАЖЕВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 

адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 26. 02. 2018. године, те да исту 

наставља код Ристић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да су Мајсторовић Ж. Бранислав и Мајсторовић Катарина, адвокати у Новом Саду, 

основали Заједничку адвокатску канцеларију „Мајсторовић & Партнерс“ са седиштем у Новом Саду, Дунавска 8, 

почев од 19. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да су Кутањац Јована и Рамач Тамара, адвокати у Новом Саду, приступили Заједничкој 

адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 27. 02. 

2018. године. 

 Узима се на знање да је Перовић Светлана, адвокат у Новом Саду, иступила из „Заједничке адвокатске 

канцеларије Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 31. 01. 2018. године. 

 Узима се на знање да је СУБОТИН С. БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Кнежевцу преселио седиште 

адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 7/I, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ТУЦАКОВ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију 

на адресу Браће Рибникар 63, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПЕРИЋ ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на 

адресу Косте Рацина 15/3, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је СТОШИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију 

на адресу Народног фронта 24/2, почев од 15. 01. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ВУКАШИНОВИЋ ЕВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Војводе Мишића 1/IV, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је БАБИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију 

на адресу Васе Стајића 28, почев од 05. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Шумадијска 9, почев од 14. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Футошка 1а/310, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је МАРЈАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Радничка 12/2, почев од 12. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ТАНЦИК ЈАРОСЛАВ, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију 

на адресу Школска 16, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПРОДАНОВИЋ ЖАРКО, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију 
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на адресу Маршала Тита бб, ТЦ «Базар», локал 7, почев од 01. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 3, почев од 27. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПАВЛИЦА ДУШАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на 

адресу Војводе Радомира Путника 15, локал 9, почев од 01. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЉУБИЧИЋ СИНИША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Максима Горког 8б, почев од 28. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЖИГИЋ ВЕДРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију 

на адресу Максима Горког 8Б, почев од 28. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ШАКИЋ САНДРА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Светосавска 13-15, улаз I, стан 4, почев од 26. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ВУЛИЋ МИОНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на 

адресу Гогољева 34/4, почев од 01. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЧЕРОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Гогољева 34/4, почев од 01. 03. 2018. године. 

 

15. Разно 

 

 а) Председник предлаже да, с обзиром да је започета сарадња са фирмом 

„Параграф лекс“, да им се упути допис са предлогом да дају понуду за евентуални 

будући дужи период сарадње и да се, по ранијем предлогу колеге Михајловић Јована, 

лимитира поскупљење које би било сразмерно поскупљењу њихових производа на 

тржишту, тако би их везали за себе, треба их позвати и предложити да се закључи такав 

анекс уговора. 

 

 Биљана Бјелетић наводи да су јој приликом инсталације рекли да је у питању тај 

неки основни пакет, али да су и дали предлог са профактуром и за тзв. „пун пакет“ па 

предлаже да тражимо понуду од њих, уколико би се уговорило за тај исти број адвоката 

од минимум 1500 лиценци, колико би онда коштао тај „пун пакет“. 

 

 Јожа Ласло наводи да у том „пуном пакету“ постоји могућност постављања 

писаних питања нашој редакцији, web приступ бази података, бесплатна улазница за 

једно од наших саветовања, као и два правна часописа у електронској форми. Истиче да 

је  web приступ бази најбоља ствар у тој понуди. 

 

 Јован Михајловић наводи да ти правни часописи нису ништа посебно, као ни 

присуствовање семинару, да једино тај  web приступ нешто значи, али је питање да  ли 

он вреди 11.000,00 динара. 

 

 Јожа Ласло наводи да је у разговору са секретаром договорио да се за Огранак 

АКВ у Суботици наручи једна лиценца за све оне колеге који нису вични томе, да дођу 

и уз помоћ секретарице користе програм, што је сугестија и за друге колеге председнике 

огранака да исто ураде. 

 

 Председник наводи да је још једна ствар у вези овог питања битна, а то је број 

лиценци који се може поручити и да треба лимитирати тај број на три лиценце по 

једном адвокату како би се спречиле злоупотребе. Ставља предлог на гласање. 

 

 Након гласања Управни одбор већином гласова (9 „за“, 1 „против“) доноси 

 

О Д Л У К У 
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Од фирме „Параграф лекс“ затражиће се предлог анекса уговора за наредних 

5 година, са ограничењем могућег годишњег поскупљења сразмерно укупном 

поскупљењу „Параграфових“ производа на тржишту, као и понуду колико би 

износила доплата до пуног пакета услуга (по адвокату) за све адвокате АК 

Војводине, коју би адвокати опционо могли да изаберу. 

 Број пријављених лиценци за коришћење апликације „Параграф лекс“ по 

једном адвокату је највише 3 (три) лиценце. 

 

 б) Биљана Бјелетић предлаже да се за наредну седницу Управног одбора затраже 

извештаји о раду разних Комисија које смо од септембра изабрали, а немамо извештаје 

о њиховом раду јер су се на седници Извршног одбора у Панчеву поставила два 

питања: једно је везано за рад тих комисија, а друга ствар је везана за рад ревизијске 

комисије, да ли она ради или не. Наводи да смо платили тај ревизијски извештај, а 

нисмо донели никакву одлуку поводом тога, а нарочито истиче питање везано за 

Агенцију која се појавила у Панчеву и која се огласила за пружање правне помоћи и 

закључивање уговора по повољнијим условима, тако да се онда на седници поставило 

питање да ли је АК Војводине основала Комисију за праћење  прописа око нелојалне 

конкуренције и да ли постоји неки извештај о томе шта је до сада урадила. Наводи да је 

хтела и да напише тужбу против те агенције која се оглашава и достави је Комисији која 

се тиме бави. 

 

 в) Председник наводи да зна да раде Комисија за некретнине, Комисија за Клуб 

адвоката, Комисија за осигурање, Комисија за  кривично право је формирана и почела је 

да ради, али да се могу затражити извештаји о њиховом раду за следећу седницу. 

 Најтежи посао (који је питање да ли ћемо успети да урадимо како треба) је тај да 

ћемо имати велике притиске на колеге који раде у Комисији за нелојалну конкуренцију 

и наводи да, без сарадње са тужилаштвом и полицијом, они неће моћи да заврше тај 

посао, те предлаже тајност рада те Комисије док не буде резултата, чак и у персоналном 

смислу како би колеге које именујемо у ту Комисију заштитили од спољних притисака.  

 

 г) Слободан Режа укратко жели да извести о раду Комисије за заступање и 

одбране по службеној дужности. Наводи да је рад те Комисије био орочен до 31. марта, 

да су чланови сви председници огранака и да је рад Комисије у једном делу блокиран, а 

то је идеја да се на територији целе Србије оформи „кол центар“, за шта су добијена и 

одређена средства. Наводи да се идеји да то АК Војводине ради самостално највише 

противи Огранак у Новом Саду. Због тога Комисија не може завршити свој рад до 31. 

марта како је то орочено, јер је повратне информације по том питању доставио само 

Огранак у Зрењанину који се сагласио да наставимо рад, тако да моли колеге 

председнике огранака, првенствено Огранка Нови Сад, да се изјасне да ли желе да раде 

или не. 

 

 Председник предлаже да сви огранци који желе да организују неку врсту 

дежурстава треба то и да ураде не чекајући Огранак у Новом Саду и да, колико је њему 

познато, ОЕБС ради на том пројекту. 

 

 д) Александар Мољац поставља питање везано за регистрацију фактура према 
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јавним установама и државним органима јер је био договор да се изда неко саопштење 

по питању тога? 

 

 Секретар наводи да је све објављено на сајту и да је већина колега добила 

обавештење путем e-maila. 

 

 

Седница закључена у 20,23 часова. 

  

  

          Записник водила 

Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 

           Марија Белић 
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