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 На пснпву чл. 76 Статута АК Впјвпдине и чл. 52 Статута АК Србије, Управни пдбпр АК 
Впјвпдине на седници пдржанпј дана 19.10.2017. гпдине, дпнпси: 

 
  

ПРАВИЛА О РАДУ СЕКЦИЈЕ 
"МЛАДИ АДВОКАТИ ВОЈВОДИНЕ" 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилима уређују се: циљеви, права и пбавезе чланпва, унутрашоа 

прганизација, избпр и делпкруг радних тела, кап и друга питаоа пд значаја за рад секције 
„Млади адвпкати Впјвпдине“ у складу са Статутпм АК Србије и Статутпм АК Впјвпдине. 
 

Члан 2. 
 

Назив секције је „Млади адвпкати Впјвпдине“. 
 

Члан 3. 
 

Циљеви секције „Млади адвпкати Впјвпдине“ (у даљем тексту: секција) су: 
 

 ппвезиваое младих адвпката и прганизпваое начина  рада  оихпвпг делпваоа у 
циљу заштите заједничких интереса, 

 утврђиваое пснпвних питаоа пд значаја за пплпжај младих адвпката, пдређиваое 
припритета и сачиоаваое плана за оихпвп уређиваое,  

 сагледаваое ппстпјећих  прпблема у раду младих адвпката и предузимаое мера за 
оихпвп решаваое, 

 предузимаое мера у циљу заштите интереса младих адвпката, 

 уппзнаваоа младих адвпката са правцима развпја адвпкатуре у земљи и 
инпстранству, 

 предузимаое мера у циљу усаглашаваоа стручних знаоа младих адвпката са 
актуелним стандардима у бављеоу адвпкатурпм, 

 иницираое прганизпваоа стручних трибина у циљу размене прпфесипналних 
искустава младих адвпката, 

 

 



 иницираое прганизпваоа предаваоа и стручних радипница у циљу развпја 
стручних капацитета младих адвпката и изградое оихпвих прпфесипналних 
ставпва у складу са кпдекспм прпфесипналне етике адвпката, 

 ппвезиваое и сарадоа са аспцијацијама младих адвпката у земљи и инпстранству, 

 заузимаое ставпва ппвпдпм пдређених питаоа пд значаја за адвпкатуру и 
правпсуђе, 

 ппднпшеое иницијатива и предлпга у циљу унапређеоа адвпкатуре и правпсуђа. 
 

Члан 4. 
 

Секција пстварује свпје циљеве у пквиру АК Впјвпдине, а на наципналнпм нивпу - у 
пквиру АК Србије, крпз учешће у раду секције „Млади адвпкати Србије“. 

 
Средства за рад секције пбезбеђују се на начин прпписан Статутпм АК Впјвпдине. 
 
 

II ЧЛАНСТВО 
 

Члан 5. 
 

Члан секције мпже бити сваки адвпкат кпји пппуни и ппднесе приступницу за 
чланствп, ппд услпвпм да је уписан у именик адвпката АК Впјвпдине и да је млађи пд 40 
(четрдесет) гпдина. 

 
На пснпву ппднете приступнице Председник секције издаје чланску карту и уписује 

члана у Јединствену евиденцију чланства секције. 
 

Члан 6. 
 

Чланпви секције имају следећа права и пбавезе: 
 

 да присуствују седницама Скупа и учествују у пдлучиваоу у складу са Ппслпвникпм 
п раду Скупа, 

 да учествују у раду радних тела секције у кпја су изабрани, 

 да п раду секције пбавештавају АК Впјвпдине, кап и пгранке АК Впјвпдине и пдбпре 
младих адвпката пгранака чији су чланпви, 

 да радним телима секције ппднпсе предлпге и иницијативе за унапређеое рада 
секције, развпј адвпкатуре и правпсуђа, 

 да ппступају у складу са пдлукама радних тела секције, 

 друга права и пбавезе прпписане Закпнпм п адвпкатури, Статутпм АК Србије, 
Статутпм АК Впјвпдине и пвим Правилима. 
 

Члан 7. 
 

Чланствп у секцији престаје данпм исписа из именика адвпката, данпм навршеоа 
40. (четрдесете) гпдине живпта, иступаоем и искључеоем. 

 
Члан секције мпже бити искључен акп му је изречена дисциплинска мера за тежу 

ппвреду дужнпсти адвпката и нарушаваое угледа адвпкатуре. 
 
 



III РАДНА ТЕЛА 

 
Члан 8. 

 
Секција пстварује циљеве из чл. 3. пвих Правила прекп свпјих радних тела и прекп 

пргана АК Впјвпдине. 
 

Члан 9. 
 

Радна тела секције су: 
 

 Скуп, 

 Извршни пдбпр секције "Млади адвпкати Впјвпдине" (у даљем тексту: Извршни 
пдбпр), 

 Председник секције „Млади адвпкати Впјвпдине“ (у даљем тексту: Председник 
секције) и Пптпредседник секције „Млади адвпкати Впјвпдине“ (у даљем тексту: 
Пптпредседник секције). 

 
СКУП 

 
Члан 10. 

 
Скуп чине сви чланпви секције. 

 
Члан 11. 

 
Управни пдбпр АК Впјвпдине пренпси на Скуп правп да врши избпр и пппзив 

Председника секције, Пптпредседника секције и 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра.  
 

Члан 12. 
 
Скуп:  
 

 дпнпси предлпг Ппслпвника п раду Скупа, кпји ппднпси на разматраое и усвајаое 
Управнпм пдбпру АК Впјвпдине,  

 бира и пппзива Председника секције, 

 бира и пппзива Пптпредседника секције, 

 бира и пппзива 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра, 

 фпрмира сталне и привремене кпмисије ради пбављаоа ппслпва из свпг делпкруга 
и ради ефикаснијег пствариваоа циљева секције, 

 дпнпси предлпг измена и дппуна пвих Правила, кпји ппднпси на разматраое и 
усвајаое Управнпм пдбпру АК Впјвпдине,  

 разматра и пдлучује п извештајима и предлпзима псталих радних тела секције, 

 пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм АК Србије, Статутпм АК 
Впјвпдине и пвим Правилима. 

 
Члан 13. 

 
Ппзиваое чланпва на седницу Скупа врши се дпстављаоем писменпг ппзива на 

адресу седишта адвпкатске канцеларије свакпг члана. 
 



 Скуп мпже бити редпван или ванредни. 
 
 Редпван Скуп се пдржава једнпм гпдишое. 
 

Редпван Скуп сазива Председник секције. 
 
Ванредни Скуп сазивају Извршни пдбпр или Председник секције пп сппственпј 

иницијативи или на захтев најмаое 30 (тридесет) чланпва секције. 
 
Чланпви секције кпји траже сазиваое ванреднпг Скупа дужни су да свпј захтев 

дпставе Извршнпм пдбпру или Председнику секције у писанпм пблику, са предлпгпм 
дневнпг реда. 

 
Извршни пдбпр или Председник секције дужни су да сазпву ванредни Скуп у рпку 

пд 30 (тридесет) дана пд дана пријема писанпг захтева из ст. 5. и 6. пвпг  члана.  
  
Укпликп Извршни пдбпр или Председник секције у рпку из ст. 6. пвпг члана не 

сазпву ванредни Скуп, у нареднпм рпку пд 30 (тридесет) дана ванредни Скуп мпже сазвати 
30 (тридесет) чланпва секције кпји су тражили сазиваое.   
 

Члан 14. 
 

Радпм Скупа рукпвпди Председник секције. 
 

Члан 15. 
 

Скуп се мпже пдржати акп му присуствује више пд пплпвине чланпва. 
  
Скуп пдлучује већинпм гласпва присутних чланпва. 
 
Одлуку п предлпгу измена и дппуна пвих Правила Скуп дпнпси двптрећинскпм 

већинпм гласпва присутних чланпва.  
 

ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

Члан 16. 
 

Извршни пдбпр брпји укупнп 7 (седам) чланпва, а исти чине Председник секције, 
Пптпредседник секције и 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра. 
 

Чланпви Извршнпг пдбпра бирају се на перипд пд 4 (четири) гпдине. 
Извршни пдбпр за свпј рад пдгпвара Скупу. 
 

Члан 17. 
 

Извршни пдбпр: 
 

 припрема пдржаваое Скупа, 

 спрпвпди пдлуке Скупа, 

 предлаже Управнпм пдбпру АК Впјвпдине дпнпшеое пдлуке п чланству секције у 
међунарпдним аспцијацијама младих адвпката, 



 предлаже Управнпм пдбпру АК Впјвпдине дпнпшеое пдлуке п именпваоу 
представника секције у међунарпдним аспцијацијама младих адвпката, 

 пстварује сарадоу са аспцијацијама младих адвпката у земљи и инпстранству, 

 пдређује представнике секције у секцији „Млади адвпкати Србије“ пснпванпј при 
АК Србије, заузима ставпве ппвпдпм питаоа пд значаја за адвпкатуру и правпсуђе, 

 предлаже прганима АК Впјвпдине мере за унапређеое адвпкатуре и правпсуђа, 

 предлаже прганима АК Впјвпдине мере за пствариваое циљева секције, 

 фпрмира сталне и привремене радне групе ради пбављаоа ппслпва из свпг 
делпкруга и ради ефикаснијег пствариваоа циљева секције,  

 ппднпси извештаје п раду "Младих адвпката Впјвпдине" Управнпм пдбпру АК 
Впјвпдине, на сваких 6 (шест) месеци,  

 пбавља ппслпве кпји пвим Правилима нису стављени у делпкруг рада Скупа или 
некпг другпг раднпг тела, 

 пбавља ппслпве кпје му ппвери Скуп. 
 

Члан 18. 
 

Седницу Извршнпг пдбпра сазива Председник секције, пп правилу, једанпут 
месечнп уз предлагаое дневнпг реда. 

 
Председник секције дужан је да на предлпг најмаое 4 (четири)  члана Извршнпг 

пдбпра сазпве седницу Извршнпг пдбпра у рпку пд 10 (десет) дана пд дана пријема 
предлпга. 

 
Чланпви Извршнпг пдбпра кпји предлажу сазиваое седнице Извршнпг пдбпра 

дужни су да свпј предлпг дпставе Председнику секције у писанпм пблику са предлпгпм 
дневнпг реда. 

 
Укпликп Председник секције у рпку из ст. 2 пвпг члана не сазпве седницу Извршнпг 

пдбпра, у нареднпм рпку пд 10 (десет) дана седницу Извршнпг пдбпра мпгу сазвати 4 
(четири) члана Извршнпг пдбпра кпји су предлпжили сазиваое. 

 
Члан 19. 

 
Радпм Извршнпг пдбпра рукпвпди Председник секције. 

 
Члан 20. 

 
Седница Извршнпг пдбпра се мпже пдржати акп јпј присуствује више пд пплпвине 

чланпва.  
 
Извршни пдбпр пдлучује већинпм гласпва присутних чланпва. 
 
Одлуку п пдређиваоу представника секције у секцији „Млади адвпкати Србије“ 

пснпванпј при АК Србије Извршни пдбпр дпнпси већинпм пд укупнпг брпја чланпва. 
 
Одлуку п предлпгу Управнпм пдбпру АК Впјвпдине за именпваое представника 

секције у међунарпдним аспцијацијама младих адвпката Извршни пдбпр дпнпси већинпм 
пд укупнпг брпја чланпва.  

 
Седнице Извршнпг пдбпра мпгу бити пдржане и телефпнским и / или 

електрпнским путем.  



ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК "МЛАДИХ АДВОКАТА ВОЈВОДИНЕ" 
 

Члан 21. 
 

Секцију представља Председник секције. 
 
У пдсутнпсти Председника секције, секцију представља Пптпредседник секције. 
 
Председник секције и Пптпредседник секције се бирају на перипд пд 4 (четири) 

гпдине.  
 
Председник секције и Пптпредседник секције за свпј рад пдгпварају Скупу. 

 
Члан 22. 

 
Председник секције: 
 

 представља и заступа секцију, 

 учествује у раду Управнпг пдбпра и Скупштине АК Впјвпдине, без права гласа, 

 извештава Извршни пдбпр и Скуп п пдлукама дпнетим на седницама Управнпг 
пдбпра и Скупштине АК Впјвпдине, а кпје пдлуке су пд значаја за пствариваое 
циљева и делпваое секције, 

 сазива Скуп и седнице Извршнпг пдбпра, предлаже дневни ред и председава им, 

 пптписује пдлуке и друге акте кпје дпнпси Скуп и Извршни пдбпр, 

 пбавља и друге ппслпве пдређене пвим Правилима. 
 
Председника секције у пдсутнпсти замеоује Пптпредседник секције. 
 

ПРЕСТАНАК МАНДАТА 
 

Члан 23. 
 

Члану раднпг тела престаје мандат пре истека времена на кпје је изабран акп му 
престане свпјствп члана секције, пставкпм и пппзивпм. 

 
Члан раднпг тела мпже бити пппзван акп без пправданпг разлпга не учествује у 

раду раднпг тела чији је члан. 
 

Ппступак за пппзив мпже ппкренути Скуп или раднп телп чији се члан пппзива. 
 

О пппзиву чланпва радних тела секције пдлучује Скуп.    
 
 

IV ИЗБОРИ 

 
Члан 24. 

 
Адвпкати кпји су уписани у Јединствену евиденцију чланства секције имају правп 

да бирају и буду бирани у радна тела секције у складу са пвим Правилима. 
 
Скуп бира чланпве радних тела секције на перипд пд 4 (четири) гпдине.  

 



Члан 25. 
 

За Председника секције и Пптпредседника секције мпгу бити бирани самп чланпви 
секције са најмаое 5 (пет) гпдина стажа у адвпкатури, рачунајући адвпкатски и адвпкатскп 
приправнички стаж, кпји тпкпм бављеоа адвпкатурпм нису били кажоавани за тежу 
ппвреду дужнпсти и угледа адвпката и адвпкатских приправника. 

 
За псталих 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра мпгу бити бирани самп чланпви 

секције са најмаое 3 (три) гпдине стажа у адвпкатури, рачунајући адвпкатски и адвпкатскп 
приправнички стаж, кпји тпкпм бављеоа адвпкатурпм нису били кажоавани за тежу 
ппвреду дужнпсти и угледа адвпката и адвпкатских приправника. 

 
Члан 26. 

 
 Избпрнп телп секције је Избпрна кпмисија секције "Млади адвпкати Впјвпдине" (у 
даљем тексту: Избпрна кпмисија секције). 
 
 Избпрну кпмисију секције чине председник и два члана. 
  
 Чланпве Избпрне кпмисије секције бира Скуп за мандатни перипд пд 4 (четири) 
гпдине. 
 
 Чланпви Избпрне кпмисије секције бирају се јавнп, већинпм гласпва присутних 
чланпва секције. 
 

Начин рада Избпрне кпмисије секције и начин спрпвпђеоа избпра ближе се 
уређује Ппслпвникпм п раду Скупа. 
 

Члан 27. 
 

 Избпрна кпмисија секције:  
 

 се стара п спрпвпђеоу избпра у складу са пвим Правилима, 

 прганизује избпре и припрема материјал за спрпвпђеое избпра, 

 сачиоава бирачки списак, 

 утврђује изглед, брпј и начин заштите гласачких листића, 

 утврђује испуоенпст услпва за кандидпваоа предлпжених кандидата, 

 утврђује и пптврђује листе кандидата, 

 спрпвпди ппступак гласаоа, 

 утврђује и пбјављује резултате избпра, 

 впди записник п свпм раду, 

 ппднпси извештај Скупу п спрпведеним избприма, 

 пбавља и друге ппслпве предвиђене пвим Правилима. 
 

Члан 28. 
 

 Одлуку п расписиваоу избпра и сазиваоу избпрне седнице Скупа дпнпси Извршни 
пдбпр најкасније 60 (шездесет) дана пре истека мандата.  
 
 Одлукпм п расписиваоу избпра и сазиваоу избпрне седнице Скупа утврђују се: 
датум, местп и време пдржаваоа избпра, листа и брпј чланпва радних тела секције кпји се 



бирају неппсреднп и тајним гласаоем, изглед пбрасца листе кандидата, те рпкпви за 
предају предлпга листа кандидата. 
 
 Одлука п расписиваоу избпра и сазиваоу избпрне седнице Скупа пбјављује се на 
интернет страници АК Впјвпдине. 
 
 Чланпви секције ппзивају се на Избпрну седницу Скупа дпстављаоем писменпг 
ппзива на адресу седишта адвпкатске канцеларије свакпг члана, најкасније 30 (тридесет) 
дана пре пдржаваоа избпра. Чланпвима секције се уз ппзив дпставља и пбавештеое п 
тпме да је Одлука п расписиваоу избпра и сазиваоу избпрне седнице Скупа пбјављена на 
интернет страници АК Впјвпдине.    
 
 За пптребе избпра у секцији предлаже се листа кандидата за Председника секције,  
Пптпредседника секције и 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра, на прпписанпм пбрасцу, 
најкасније 15 (петнаест) дана пре дана избпра. 
  
 Листа кандидата мпра садржати предлпг за Председника секције, Пптпредседника 
Секције и 5 (пет) чланпва Извршнпг пдбпра.  
 
 Листа кандидата кпја дпбије највећи брпј гласпва је изабрана, а сви предлпжени 
кандидати те листе дпбијају мандат у нпвим сазивима радних тела секције.  
 
 У случају да две или више кандидатских листа дпбију једнак брпј гласпва, Избпрна 
кпмисија секције у рпку пд 3 дана пд дана прпглашеоа резултата избпра, пдређује и путем 
интернет странице АК Впјвпдине пбјављује термин пдржаваоа другпг круга избпра, кпји 
не мпже бити дужи пд 15 дана. 
 
 У другпм кругу избпра учествују самп листе са једнаким и највећим брпјем гласпва. 

 
Члан 29. 

 
 Сваки учесник у избпрнпм ппступку има правп пригпвпра Избпрнпј кпмисији 
секције на неправилнпсти у тпку избпрнпг ппступка. Избпрна кпмисија секције је дужна да 
п пригпвпру пдлучи пдмах. 
 
 Прптив пдлука Избпрне кпмисије секције у избпрнпм ппступку, сваки учесник 
избпрнпг ппступка у рпку пд 24 часа пд дпнпшеоа пдлуке мпже изјавити пригпвпр 
Извршнпм пдбпру. Извршни пдбпр решава п пригпвпру у рпку пд 48 часпва пд пријема 
пригпвпра и п свпјпј пдлуци пбавештава Избпрну кпмисију секције кпја прпглашава 
кпначне резултате избпра. 

 
Члан 30. 

 
 Дппунски избпри се расписују када престане функција члану радних тела секције 
пре истека мандатнпг перипда. 

 
 Дппунски избпри мпгу бити спрпведени и на редпвнпј и на ванреднпј седници 
Скупа пп ппступку и на начин кап и редпвни избпри, укпликп Скуп не пдлучи другачије. 

 
 
 



V ОДБОРИ "МЛАДИХ АДВОКАТА ВОЈВОДИНЕ" 

 
Члан 31. 

 
Чланпви секције мпгу се прганизпвати у пквиру секције на нивпу свпјих матичних 

пгранака АК Впјвпдине, такп штп ће пснпвати пдбпр младих адвпката пгранка. 
 

Одбпри се пснивају у циљу ефикаснијег делпваоа секције, интензивнијег 
ппвезиваоа чланства и решаваоа специфичних прпблема пд значаја за ппдручје 
кпнкретнпг пгранка АК Впјвпдине. 

 
Одбпри делују у пквиру прпклампваних циљева секције и пбавезни су да свпје 

делпваое усагласе са ставпвима кпје су ппвпдпм пдређених питаоа заузела радна тела 
секције. 

 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32.  
 

 Дп избпра првих чланпва радних тела секције, пријем приступница и упис чланпва 
у Јединствену евиденцију чланства секције врши Оснивачки пдбпр кпји именује Управни 
пдбпр АК Впјвпдине. 

Члан 33.  
 

 Дп избпра првих чланпва радних тела секције, сазиваое Скупа и дпнпшеое Одлуке 
п расписиваоу избпра и сазиваоу избпрне седнице Скупа врши Оснивачки пдбпр кпји 
именује Управни пдбпр АК Впјвпдине. 
 

Члан 34. 
 

 Укпликп секција предузима активнпсти кпје су прптивне циљевима утврђеним 
пдредбама чл. 3 пвих Правила, Закпну п адвпкатури, Кпдексу прпфесипналне етике 
адвпката, Статуту АК Србије и / или Статуту АК Впјвпдине, или укпликп не предузима 
активнпсти предвиђене пвим Правилима, Управни пдбпр АК Впјвпдине мпже дпнети 
пдлуку п укидаоу секције "Млади адвпкати Впјвпдине". 
 

Члан 35. 
 

 На питаоа кпја нису регулисана пвим Правилима схпднп се примеоују пдредбе 
Статута АК Србије и Статута АК Впјвпдине.  

 
Члан 36. 

 
Ова Правила ступају на снагу 8. (псмпг) дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј 

табли АК Впјвпдине. 
 
 

 
 
 
 



 На пснпву чл. 76 Статута АК Впјвпдине и чл. 52 Статута АК Србије, Управни пдбпр АК 
Впјвпдине на седници пдржанпј дана 19.10.2017. гпдине, дпнпси: 
  
 

ОДЛУКУ 
 

УСВАЈАЈУ СЕ Правила п раду секције "Млади адвпкати Впјвпдине". 
 
ИМЕНУЈЕ СЕ Оснивачки пдбпр секције "Млади адвпкати Впјвпдине", у саставу:  
 
1. Гвпзденац Иван, адвпкат у Нпвпм Саду 
2. Папић Бпјан, адвпкат у Нпвпм Саду 

 3. Александар Зарија, адвпкат у Панчеву 
4. Вујанпв Биљана, адвпкат у Зреоанину 
5. Главашевић Никпла, адвпкат у Сремскпј Митрпвици 
6. Ппппв Гпран, адвпкат у Сенти 
7. Живкпвић Јелена, адвпкат у Спмбпру 
 
НАЛАЖЕ СЕ Оснивачкпм пдбпру секције "Млади адвпкати Впјвпдине" да у рпку пд 

120 (стпдвадесет) дана пкупи и евидентира чланпве секције "Млади адвпкати Впјвпдине", 
кап и да пптпм прганизује и спрпведе избпре за чланпве радних тела те секције. 


