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ЗАПИСНИК 

 СА 15. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    

ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

 

дана 03. 04. 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,  

Слободан Режа, Драган Вујовић, Владислав Костић, Србислав Спајић, Душан Николић 

и Предраг Басарић. (Мирко Рапајић приступио на седницу у 19,12) 

 Одсутни чланови Управног одбора Адвокатске коморе Војводине: Јован 

Михајловић и Александар Мољац. 

 Седници присуствују и: Ђорђе Мисиркић, председник Скупштине АК 

Војводине, Заварко Арпад, потпредседник Скупштине АК Војводине, Љубица 

Бесеровац, Драган Коњевић и Сања Дражић, председници/представници огранака АКВ 

у Сремској Митровици, Сомбору и Новом Саду, Тања Арсић и Младен Грбић, чланови 

УО АКВ у АКС, Вукашин Јововић, председник Комисије за мишљења по предметима 

осигурања од професионалне одговорности адвоката и Сања Мрђанов, стручни 

сарадник за финансије и рачуноводство у АКВ. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 

Председник отвара 15. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује да је 

присутно 11 чланова Управног одбора, те да постоји кворум потребан за рад и 

одлучивање.  

Председник обавештава присутне да је од Извршног одбора Огранка АКВ у 

Панчеву достављен предлог за допуну дневног реда данашње седнице Управног одбора, 

те у вези са тим даје реч Режа Слободану. 

 Слободан Режа предлаже допуну данашњег дневног реда утолико да се после тач. 8 

дневног реда убаце тач. 6 и 7 из предлога Огранка АКВ у Панчеву,  предлаже да то буду 

2 нове тачке дневног реда, тач. 9 и тач. 10, да тач. 11 дневног реда буде одлука о избору 

банке, а да тач. 12, 13 и 14 дневног реда буду тач. 3, 4 и 5 из предлога огранка Панчево. 

 

1. Усвајање дневног реда 

 

 



Председник ставља на гласање допуњени предлог дневног реда.  

Након гласања Управни одбор једногласно усваја следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

2. Усвајање записника са претходне седнице  

3. Потврђивање одлука са електронске седнице од 21.03.2018. године 

4. Извештај председника АК Војводине 

5. Извештај секретара АК Војводине 

6. Усвајање Биланса стања и Биланса успеха за 2107. годину 

7. Усвајање Финансијског плана за 2018. годину 

8. Одлука о избору осигуравајуће куће за осигурање од професионалне 

одговорности адвоката у периоду од 17.05.2018. до 17.05.2019. године 

9. Одлука о намени средстава која нису неопходна за текуће пословање. 

10. Активирање рада Комисије УО у вези са формирањем пензионог фонда 

11. Одлука о избору банке и орочавању средстава АК Војводине 

12. Одлука о даљем поступању поводом извештаја ревизора 

13. Одлука о подношењу тужби АКВ против агенција, доо, предузетника и 

физичких лица који рекламирају пружање правне помоћи 

14. Проблеми у вези са досуђивањем трошкова и награда за заступање и одбрану од 

стране судова, посебно процентуално досуђивање трошкова и награда у 

зависности од успеха у спору 

15. Питање измене Статута Адвокатске коморе Србије по питању могућег броја 

адвокатских приправника код једног адвоката, зајдничке и ортачке адвокатске 

канцеларије. 

16. Извештај о раду Управног одбора за Скупштину АК Војводине 

17.  Одлука о изради новог сајта АК Војводине 

18. Финансијски извештј стручне службе 

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

20. Разно 

 

2. Усвајање записника са претходне седнице  

Председник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне 

седнице Управног одбора и ставља на гласање предлог да се исти усвоји.  

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник са претходне седнице Управног одбора. 

 

3. Потврђивање одлука са електронске седнице од 21. 03. 2018. године 

 Како су чланови Управног одбора у материјалу добили одлуке са електронске 

седнице од 21. 03. 2018. године, председник наводи да нема потребе да се исте читају, те 

ставља на гласање предлог за потврђивање ових одлука.  

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 



О Д Л У К У 

Потврђују се одлуке са електронске седнице Управног одбора од 21. 03. 2018. 

године: 

1.   Одобрава се потписивање Уговора о сарадњи између АК Војводине и ТУР 

„Три бурића“ из Новог Сада. 

 

          2.   Усвајају се Правила Клуба адвоката Војводине. 

 

4.  Извештај председника АК Војводине 

 а) Председник извештава чланове УО да је у току организација Дана адвокатуре 

који ће се одржати 10. и 11. 05. 2018. године. Припреме су још увек у току, с обзиром да 

је неизвесно да ли ће се свечана вечера 11. маја одржати у свечаним салонима на 

Петроварадинској тврђави јер о томе још увек нема потврде Града због проблема у 

њиховом протоколу, а остатак организације је углавном завршен. Планиран је дочек 

гостију касно поподне (око 18 часова) 10. маја у просторијама Коморе, те моли 

присутне да тај дан оставе слободан; планирано је да се око сат времена проведе у 

Комори, а затим је предвиђен одлазак у Културни центар у Католичкој порти где ће 

наступити новосадски „Big Band“ са солистима који ће изводити познате светске хитове 

џез и филмске музике, што би трајало нешто више од сат времена, након чега се 

прелази у салон Културног центра где ће бити организован коктел.  

Следећег дана, 11. маја, одржаће се свечана академија у Скупштини АП 

Војводине (што је потврђено), после тога је коктел у Скупштини, као што се и до сада 

традиционално одржавало. Само се још чека потврда о организацији свечане вечере, да 

ли ће то бити у свечаним салонима, а ако не, онда у хотелу „Парк“ или „Шератон“. 

Председник наводи да би било лепо да се пре свечане академије гостима омогући да 

посете Галерију Матице Српске и Спомен збирку Павла Бељанског, што ће бити 

добровољно, али уколико неко од гостију то буде желео, организоваће се посета. 

 

Узима се на знање информација. 

б) Председник даље наводи да је отворено питање путних трошкова чланова 

Коморе који су ангажовани у АК Србије, па предлаже да се по том питању донесе 

одлука. Ово из разлога јер АК Србије или не исплаћује путне трошкове уопште, или их 

исплаћује тако што траже да им се донесе рачун за потрошено гориво и онда плаћају тај 

утрошак, што није у складу са нашом праксом око исплате путних трошкова. 

  Председник предлаже да члановима АК Војводине, који су у име АКВ изабрани 

у радне групе или тела АК Србије, АКВ исплати путне трошкове, а да се после од АКС 

тражи да се за толико умањи наш члански допринос. Ова одлука се може донети само 

уз сагласност АКС, али за почетак је потребно да се на овом Управном одбору донесе 

таква одлука. 

 Након гласања, констатује се да Управни одбор једногласно доноси 

 О Д Л У К У 

Члановима Адвокатске коморе Војводине који су у име АК Војводине и/или АК 

Србије именовани/изабрани у органе, радне групе и тела у адвокатским коморама и 

изван адвокатских комора, одобриће се накнада путних трошкова из средстава АК 

Војводине, а исплаћени износ путних трошкова које је требала да плати АК Србије, 

префактурисаће се Адвокатској комори Србије.  

 в) Председник предлаже да се колегама Станивуковић Горану и Марић Рајку који 

су у име АК Војводине позвани на Дане адвокатуре Одвјетничке коморе Хрватске у 



Загреб, где су ишли својим аутом, плате путни трошкови с обзиром да су они тамо 

учествовали као представници АК Војводине, што представља част за Комору.  

Ставља предлог на гласање и након обављеног гласања Управни одбор 

једногласно доноси 

 О Д Л У К У 

Одобрава се исплата путних трошкова адвокатима Станивуковић Горану и 

Марић Рајку, који су у име АК Војводине позвани и присуствовали Данима 

адвокатуре Одвјетничке коморе Хрватске у Загребу 22. и 23. марта 2018. године. 

 г) Председник саопштава да је стигао позив за присуствовање на македонским 

Данима адвокатуре који ће се одржати у Струги од 04. до 06. 05. 2018. године, па како 

председник због раније испланираних обавеза није у могућности да путује у 

Македонију, позива присутне да се изјасне да ли неко од њих жели да иде и наводи да 

није одређен број позваних.  

Предлаже да се размисли о предлогу и да се одлука о томе донесе на следећој 

седници Управног одбора. 

 

Узима се на знање информација. 

 д) Председник подсећа да је на прошлој седници Управног одбора донета одлука 

да се за још три месеца продужи уговор са фирмом „Аутентик Медиа“, међутим, након 

потписивања тог уговора из фирме је стигло обавештење да они нису у могућности да 

испоштују уговорне обавезе и предлажу раскид уговора не наводећи разлоге за то. 

Председник наводи да је прихватио и потписао раскид уговора са фирмом „Аутентик 

Медиа“. 

Узима се на знање информација. 

Усваја се извештај председника у целости. 

 

5. Извештај секретара АК Војводине 

 а) Секретар обавештава да је колегиница Јасмина Милутиновић, потпредседница 

АК Србије, информисала о активности на реализацији „PLAC“ пројекта у оквиру ког је 

планирано да се организују радионице које се односе на усклађивање националног 

законодавства у области адвокатуре са прописима ЕУ, да је у Министарству правде тим 

поводом договорено да се одржи пет радионица у периоду од 14. до 25. 05. 2018. године 

и то у Београду, Новом Саду, Чачку, Нишу и Крагујевцу. Ближе податке о томе ће 

накнадно доставити, те да право учешћа имају сви адвокати без обзира којој Комори 

припадају. 

Узима се на знање информација. 

 б) Секретар извештава да је адвокатски приправник Ранковић Каролина поднела 

захтев за полагање адвокатског испита дана 19. 04. или раније, а уз захтев је доставила 

позивно писмо за учешће у интернационалном пројекту у Манчестеру где је изабрана 

као један од четворо представника из Србије. Адвокатски испит се одржава 23. 04. 2018. 

године, а колегиници је битно да полаже пре тог датума због истека рока од 6 месеци од 

полагања правосудног испита. Колега Вулић као председник Испитне комисије, дао је 

своју сагласност и 18. или 19. априла организоваће једну испитну комисију, тако да ће 

се колегиници Ранковић омогућити индивидуално полагање адвокатскг испита.  



 Секретар предлаже да се овај захтев усвоји и ставља предлог на гласање.  

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

О Д Л У К У 

 Одобрава се захтев адвокатског приправника Ранковић Каролине из Новог 

Сада за индивидуално полагање адвокатског испита пре заказаног термина 23. 04. 

2018. године. 

 

 в) Основни суд у Суботици је доставио обавештење да је у кривичном предмету 

који се води код тог суда под бр. К-160/18 против колеге Шаламон Шандора одређен 

притвор, а о томе нас је обавестио и колега Мартин Бачић. Ради се о кривичном делу из 

чл. 340а КЗ и прекршена је мера обезбеђења у овом кривичном поступку, па имајући у 

виду одредбе чл. 38. ст. 2 тач 1. Статута АК Војводине, ово је обавезан основ за 

изрицање привремене мере забране бављења адвокатуром и данас треба да се донесе 

одлука о изрицању те мере, да се одреди време трајања мере и ко би од колега био 

заменик за време трајања ове мере. 

 Јожа Ласло подсећа да је на претходној седници Управног одбора о томе 

разговарано, да је покушано да се помогне колеги Шаламон Шандору на један хумани 

начин и сматра да је то исправно, да су то исто урадили и на састанку њиховог Огранка. 

Међутим, то није вредело. Наводи да је колега Шаламон то сада поновио на један још 

драстичнији начин. У разговору са тужиоцем у Суботици договорено је да се спроведе 

нека од мера, нпр. мера обавезног лечења, то је у припреми да се реализује, али да 

тренутно нема другог решења него да му се изрекна привремена мера забране бављења 

адвокатуром. 

 Секретар ставља на гласање одлуку да се Шаламон Шандору, адвокату у 

Суботици, изрекне привремена мера забране бављења адвокатуром до окончања 

кривичног поступка који се против њега води, а да се за привременог заменика именује 

Батинић Миодраг, адвокат у Суботици.  

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ШАЛАМОН ШАНДОРУ, адвокату у Суботици одређује се привремена 

забрана обављања адвокатске делатности почев од 03. 04. 2018. године, због разлога 

предвиђених чланом 38. став 2. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине.  

 Привремена забрана траје до правноснажног окончања кривичног поступка 

који се води пред Основним судом у Суботици под посл.бр. 6.К.160/18. 

 Батинић Миодраг, адвокат у Суботици, поставља се за привременог 

заменика Шаламон Шандору, адвокату у Суботици. 

Жалба не одлаже извршење овог решења.  

  

 г) Савез удружења ликовних уметника Војводине и Друштво архитеката Новог 

Сада су обавестили да су поднели притужбу Градоначелнику Новог Сада везано за 

пројекат уређења ужег центра Новог Сада. Не траже никакву подршку и помоћ, само су 

Комору информисали о томе. 

Узима се на знање информација. 

 д) Секретар обавештава да је Огранак АКВ у Суботици поднео захтев за израду 

две табле са текстом на српском, мађарском и хрватском језику (једна табла била би за 

капију, а друга за улазна врата). У захтеву траже да АК Војводине изради те табле, 

секретар сматра да то не треба да ради АК Војводине јер су сви огранци сами 



израђивали те табле. 

Узима се на знање информација. 

 ђ) Студентско удружење студената права „ЕЛСА“ упутило је позив за учешће у 

пројекту „Летња школа права 2018. године“ која се одржава у Новом Саду у првој 

недељи августа месеца, тема је „Заштита људских права са акцентом на Европску 

конвенцију о људским правима“, где би неко од представника АКВ учествовао у 

двочасном предавању на енглеском језику пред 80 студената из целе Европе по 

слободном избору теме. Секретар сматра да свакако треба делегирати једног члана 

Коморе који би се тога прихватио, о чему се не мора данас донети одлука. 

Узима се на знање информација. 

 е) Секретар даље наводи да је на претходној седници Управног одбора подељен 

предлог Програма обуке адвокатских приправника, али како нико од представника из 

Одбора адвокатских приправника данас није присутан, иако су обавештени, предлаже 

да се данас о томе не одлучује. 

 Председник предлаже да се свим члановима Управног одбора за следећу седницу 

понаво достави тај материјал и да се позову, уз обавезно присуствовање, представници 

Одбора адвокатских приправника. 

 

Узима се на знање информација. 

 ж) Секретар наводи да је на прошлој седници свим члановима Управног одбора 

подељен Извештај Савета АК Војводине и предлаже да се овај Извештај усвоји у 

целости, тј. да се прихвате све препоруке и сугестије Савета АК Војводине.  

Секретар ставља предлог на гласање. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

 Усвајају се у целости Препоруке Савета Адвокатске коморе Војводине донете 

12. 01. 2018. године и то: 

1. Управном одбору АК Војводине упутиће се препорука да: 

- настави са борбом за улогу, значај и положај адвокатуре; 

- настоји да задржи садашњи уставни третман адвокатуре; 

- настоји да се адвокатура третира као пружање правне помоћи (а  не 

као пружање услуга); 

- настоји да се у преговарачки процес поглавља 23. и у доношење Закона 

о бесплатној правној помоћи укључе представници адвокатуре више 

него што су укључени сада и то по одлуци АК Србије, а не по избору 

Министарства правде. 

 

2. Препоручиће се члановима Управног одбора АК Србије из АК Војводине да 

са дужним опрезом приступе давању условне сагласности за пореска 

решења закључно са 2017. годином. 

3. Препоручује се да се изврши избор декана Академије АК Војводине након 

избора у априлу 2018. године. 

4. Препоручује се да се изврши избор главног и одговорног уредника Гласника 

АК Војводине након избора у априлу 2018. године. 



5. Препоручује се Управном одбору да предвиди средства у финансијском 

плану за 2018. годину за куповину пословног простора Огранку АК 

Војводине у Новом Саду. 

6. Препоручује се Управном одбору да да у финансијском плану за 2018. 

годину предвиди повећање средстава за зараде запослених. 

 з) Секретар обавештава да је Огранак АК Војводине у Сремској Митровици 

доставио записник са седнице њиховог Извршног одбора на којој су организовали 

избор од три кандидата за закључивање Уговора о привременим и повременим 

пословима на временски период од два месеца, те ако кандидат испуни захтеве, да се са 

истим закључи уговор о привременим и повременим пословима до краја календарске 

2018. године. Секретар наводи да је у питању кандидат Весна Јаношевић, и ставља 

захтев на гласање.  

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

О Д Л У К У 

 

 Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о привременим и повременим 

пословима за радно место административног службеника Огранка АКВ у Сремској 

Митровици са Јаношевић Весном из Сремске Митровице за период од 23. 04. до 23. 

06. 2018. године. 

  

Ђорђе Мисиркић се јавља за реч и предлаже да се једна од наредних седница 

Управног одбора одржи у просторијама Огранка АКВ у Сремској Митровици, 

напомињући да су њихове просторије сада уређене веома функционално и у потпуности 

оспособљене за рад; да ће након овог запослења имати и стално дежурство, те да се у 

оквиру одржавања седнице УО организује и посета председнику Вишег суда у Сремској 

Митровици.  

Председник се захвалио и са задовољством прихватио позив, уз обећање да ће 

једна од наредних седница Управног одбора бити одржана у просторијама огранка АКВ 

у Сремској Митровици, али да сада не може прецизније рећи када ће то бити. 

 

 и) Секретар даље извештава да је колега Ласло Дубајић проследио један допис 

до кога је дошао приватним путем, да се ради о допису Републичког геодетског завода-

Сектор за правне послове, који је упућен Јавно-бележничкој комори Србије, којим их 

обевештавају да од 01. 04. 2018. године неће бити подобне за упис јавно-бележничке 

исправе где је „clausula intabulandi” орочена или условљена, те да је допис упућен како 

би се колеге у Комори о томе информисале и заузеле став. 

Узима се на знање информација. 

 ј) Секретар обавештава Управни одбор да је упућен захтев Основног суда у 

Панчеву-Судска јединица у Ковачици где се тражи од АК Војводине, на захтев једне од 

странака која је адвокат, да се да мишљење да ли колега може да заступа у предмету као 

пуномоћник једне стране, а раније је био састављач уговора где је једна од уговорних 

страна била противна страна сада, а сам спор се не тиче тог уговора. Секретар сматра 

да Управни одбор АК Војводине не може и не треба да даје оваква тумачења и у том 

смислу ће се и одговорити на овај захтев. 

Узима се на знање информација. 

 к) Секретар обавештава о три захтева за продужење адвокатско-приправничке 



вежбе на 4. годину, које су поднели приправници:Проданов Шољмоши Анет из Бечеја,  

Јовановић Ана из Новог Сада и Марковић Немања из Суботице, који су комплетни и 

образложени. Испуњени су сви услови, па предлаже да им се одобри продужавање 

приправниче вежбе. 

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

Р Е Ш  Е Њ  Е 

 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Јовановић Ане, адвокатског приправника у Новом 

Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Продановић Драгана, адвоката у 

Новом Саду за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, 

закључно са 02. 04. 2019. године. 

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

Р Е Ш  Е Њ  Е 

 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Проданов Шољмоши Анет, адвокатског приправника 

у Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Секулић Снежане, адвоката у 

Бечеју за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно 

са 28. 03. 2019. године. 

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

Р Е Ш  Е Њ  Е 

 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Марковић Немање, адвокатског приправника у 

Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Бабић Бориса, адвоката у 

Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, 

закључно са 07. 04. 2019. године. 

Секретар даље наводи да су стигла два необразложена захтева за продужење 

вежбе за 4. годину које су поднели приправници Бабић Јелена из Новог Сада и 

Андрејевић Никола из Зрењанина, те ће им захтеви бити враћени на уређење. 

Узима се на знање информација. 

 л)  Секретар обавештава да је упућена жалба на решење о брисању из Именика 

адв.приправника због истека вежбе са претходне седнице, коју је упутила Дубравка 

Вуковић, адвокатски приправник у Новом Саду. Она је уз жалбу приложила извештај 

лекара где се наводи да је у периоду истека адвокатско-приправничке вежбе била 

болесна од упале плућа, те моли да се њена жалба уважи и одобри продужење 

приправничке вежбе на 3. годину. Секретар предлаже да се ова жалба усвоји, као и 

молба за продужење вежбе на 3. годину. 

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

Р Е Ш  Е Њ  Е 

 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење бр. 19-10/18 од 05. 03. 2018. године којим се 



брише из Именика адвокатских приправника Вуковић Дубравка на адвокатско 

приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 01. 

2018. године због истека вежбе.   

Након гласања, Управни одбор једногласно доноси  

 

Р Е Ш  Е Њ  Е 

 

 УСВАЈА СЕ молба ВУКОВИЋ ДУБРАВКЕ, адвокатског приправника у Новом 

Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом 

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

са 28. 01. 2019. године. 

 - Слободан Режа се јавља за реч везано за Извештај секретара и предлаже да се 

секретар УО и стручна служба АКВ обавежу да кроз записнике са претходних седница 

Управних одбора сачине једниствен списак свих комисија које су формиране од стране 

Управног одбора и да од истих комисија затражи извештаје о раду, да се види шта су те 

комисије до сада урадиле, јер постоје бројне комисије су формиране и од стране 

претходног сазива Управног одбора, а можда неке од њих више нису ни потребне, па да 

се донесе одлука да се неке од њих разреше. 

 Председник наводи да је то већ урађено, да је на сајту Коморе пре 10-ак дана 

објављен списак свих комисија које постоје са свим њиховим члановима, неке комисије 

су чак и написале извештаје о свом раду, мисли да је у питању Комисија за казнено 

право, и предлаже да стручна служба обавести све председнике комисија о томе и 

затражи достављање извештаја о њиховом раду, што би касније било објављено на сајту 

и спремно за следећу седницу Управног одбора. 

 

Председници комисија формираних од стране Управног одбора у овом сазиву 

позваће се да доставе извештај о раду. 

Усваја се Извештај секретара УО АК Војводине у целости. 

 

 - Слободан Режа поставља питање везано за фирму „Параграф“ и наводи да му 

се колеге адвокати жале на услуге „Параграф“-а: да дуго чекају на инсталирање 

програма, некима су истекле лиценце које су имали раније и сада не могу да користе 

ништа, па моли за интервенцију да се то мало убрза. 

 Секретар наводи да није потребно сваки пут излазити на терен да би се 

инсталирао програм и да би се у том смислу требао извршити притисак на „Параграф“, 

наводи да су они у почетку имали тај мотив јер су изласком на терен, у адвокатску 

канцеларију, имали могућност да продају још неки од својих програма, а за изласком на 

терен нема потребе јер могу само сваком адвокату мејлом да пошаљу активациони код и 

да свако сам себи инсталира програм, и у том смислу секретат ће их сутра позвати и 

разговарати о томе. 

 - Председник обавештава Управни одбор да је Клуб адвоката Војводине почео да 

ради и предлаже да после седнице сви заједно посете Клуб и виде како то изгледа. 

 љ) Председник извештава да је колега Бранко Радовановић, који је аутор 

предлога Правила Фонда солидарности поставио питање шта ће Управни одбор даље 

радити по том питању, да ли ће подржати оснивање Фонда, дати неке смернице како 

даље радити, да ли ће то бити на добровољној основи итд. и пита чланове Управног 

одбора да ли имају неке предлоге за оснивање Фонда или ће се заузети став да се Фонд 

уопште не оснива.  



Ставља питање на дискусију. 

 Секретар наводи да је имао идеју која се тиче тог питања о којој је и говорио на 

„Отвореним вратима“, а то је да треба у најширем кругу адвоката решити два основна 

питања, а то је: да ли смо за оснивање Фонда солидарности и у којој форми, да ли је 

Фонд обавезан или добровољан. Наводи да је његова идеја била да се у форми контакт- 

анкете на сајту свим колегама поставе та два круцијална питања: „Да ли сте за 

оснивање Фонда солидарности?“ и „Да ли да Фонд буде обавезан или добровољан?“ 

тако да би онда имали јаснију слику шта колеге мисле о томе, као један почетни корак. 

 Владислав Костић сматра да је обавезност код Фонда солидарности сама по себи 

супротност Фонду, мисли да то не може заживети у форми добровољности, па је његов 

предлог да се одустане од оснивања Фонда. Ово из разлога што је то у пракси немогуће 

спровести, јер то би аутоматски значило повећање чланарина, а обавезивати некога на 

солидарност мисли да је потпуно бесмислено. 

 Тања Арсић предлаже да стручна служба у погледу плаћања прво провери какве 

су пореске обавезе, мисли да ако се оснива Фонд онда постоји обавеза плађања пореза, 

а уколико би се оснивала Фондација, где би АКВ била једини члан и оснивач таквог 

друштва, у том случају је Комора ослобођена од пореских обавеза, па предлаже да 

стручна служба прво испита ту финансијску страну јер је велика разлика да ли се 

оснива Фонд или Фондација. У том случају би могли ићи на оснивање Фондације и она 

би могла бити обавезна, ту се не би се радило о Фонду солидарности него би чланарина 

била обавезна. 

 Председник предлаже да Сања Мрђанов испита те финансијске могућности, да 

се прво реши то питање и када се све провери да се постави као информација на сајту 

Коморе и тек онда спровести анкету међу колегама.  

 Након окончане дискусије постигнут је заједнички 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Стручни сарадник за финансије и рачуноводство Сања Мрђанов испитаће 

које су пореске обавезе АК Војводине у случају оснивања Фонда и у случају оснивања 

Фондације солидарности. 

 Након што се утврди наведена информација, на веб страници АК Војводине 

спровешће се анкета у вези са оснивањем Фонда односно Фондације солидарности. 

 

 6. Усвајање Биланса стања и Биланса успеха за 2017. годину. 

 Председник наводи да су сви чланови Управног одбора у склопу метеријала 

добили Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину, пита да ли се неко јавља за реч 

или да ли има питања за колегиницу Сању Мрђанов, а ако нема, предлаже усвајање 

истих.  

Председник ставља предлог на гласање. 

Након обављеног гласања Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

Усвајају се Биланс стања и Биланс успеха Адвокатске коморе Војводине за 

2017. годину који ће се поднети Скупштини АК Војводине на усвајање. 

7. Усвајање Финансијског плана за 2018. годину. 

 Сања Мрђанов наводи да има једну малу исправку, у ствари напомену, у томе да 

је увела једну нову позицију прихода од продаје лиценци „Параграф лекс-а“ и да је 

предвидела приход од 6.250.000,00 динара. Међутим, реално у књижењу неће постојати 



тај приход него ће се умањивати трошак „Параграф-у“. Наводи да је Комора уплатила 

„Параграф-у“ 8.000.000,00 динара и свака нова уплата ће ићи сторно том трошку, и то је 

урадила због тога да чланови Управног одбора и делегати на Скупштини виде да није у 

питању само трошак Коморе, него да ће ипак бити и нека рефундација. 

 Слободан Режа се јавља за реч и наводи да има питања за колегиницу Сању 

Мрђанов, да се разјасне неке нејасноће. Наводи да је приметио значајна повећања у 

неким позицијама у Плану за 2018. годину, нпр. на 1. страни приход од чланарине за 

посмртнине, са неких скоро 4 милиона динара сада се планира 5 милиона. 

 Сања Мрђанов на то питање одговара да је то због тога што је тренд показао да 

је, на жалост, порастао број колега који умиру, самим тим што се и стално повећава број 

чланова Коморе, из тог разлога је морала повећати планирана средства за ову намену.  

 Слободан Режа даље поставља питање око повећања улагања у основна средства,  

напомиње да је и та ставка значајно повећана, са неких 800.000,00 динара на 4 милиона 

динара повећана су улагања у основна средства која нису расход, и због чега је то?  

 Сања Мрђанов одговара да је тако планирано не знајући у овом тренутку колико 

ће бити потребно средстава, 1. ставка је улагање у грађевинске објекте и некретнине, да 

је ту планирано и предвиђено 16 милиона динара за куповину некретнине за Огранак 

Нови Сад, да је предвиђено да се сређује и тавански простор, а све то изискује улагања 

у основна средства. 

 Председник наводи да је све то у плану и да је тешко рећи када ће све моћи да се 

реализује, може само као информацију да саопшти да је одржан састанак у оквиру 

Комисије којој је поверен поступак проширења Коморе, да је урађено етажирање 

простора, што је било неопходно јер су на овој парцели сувласници Комора, Град и 

један комшија, да би се тако тачно знало шта је чије у том смислу да се види да ли су 

потребне и чије сагласности за проширење и адаптацију таванског простора, то је 

предуслов. Тренутно је све у тој фази, а да ли ће се и када добити дозвола за тај посао, 

то је сада велико питање. Наводи да треба више простора и више запослених, да 

Огранак Нови Сад тренутно користи једну минијатурну просторију и тешко 

функционише због тога и да су због свега тога предвиђена толика средства. 

 Слободан Режа наводи да нема ништа против улагања и повећања цифри, да 

жели само да му се разјасни за шта су предвиђена толика средства и за каква улагања, 

зашто је предвиђено повећање на 3 позиције за исту ствар, зашто није предвиђено све 

као једна ставка? Следеће питање поставља везано за повећање бруто зарада за 

раднике, са 7,5 милиона на 12 милиона динара, као и питање везано за утрошак 

електричне енергије са 500.000,00 на скоро 800.000,00 динара. 

 Сања Мрђанов, по питању повећања зарада за запослене, одговора да је Станић 

Владимир примљен у радни однос по уговору о привременим и повременим пословима, 

а ако испуни све услове, предвиђено је да се прими у стални радни однос и да је преко 

потребно да се запосли још једна особа за административне послове, с обзиром на обим 

посла у Комори. 

 Слободан Режа даље поставља питање у вези трошкова планираних за службена 

путовања и наводи да су то све нејасноће које би требало разјаснити. По његовом 

мишљењу има пара и понаша се као да нема краја, а да сваки „џак има крај“. Пита шта 

је са 200 милиона динара, шта се планира са тим новцем  и да је прошле године Комора 

имала приход мањи скоро за упола од претходне године. 

 Сања Мрђанов истиче да су остварени трошкови у 2017. години били 

96.620.000,00 динара а планирани су 97.580.000,00 динара, скоро да је испуњен план, 

али наводи да је чланарина смањена на 2.000,00 динара и да се целе 2017. године 

функционисало са смањеном чланарином, а ипак је остварен приход од 27 милиона 

динара добити. 

 Председник наводи да је чланарина смањена још за време трајања мандата 

претходног Управног одбора, да је та одлука о смањењу чланарине донета на 6 месеци и 



тако је остало и до данас, по његовом мишљењу чланарину треба вратити на претходни  

ниво или да чланарина заувек остане смањена. Међутим, како то није планирано за ову 

седницу Управног одбора, о томе се данас неће доносити одлука. 

 Сања Мрђанов наводи да је у Финансијском плану за 2018. годину планирала 

2.000,00 динара висину чланарине, а ако се чланарина повећа, односно врати на 

2.500,00 динара, пита да ли се онда мора мењати Финансијски план, да ли то треба 

припремити за Скупштину, бар са аспекта прихода. Наводи да није проблем да се то 

уради, али да би то урадила мора да има одлуку Управног одбора. Ако Управни одбор 

усвоји овакав Финансијски план, а у међувремену донесе другачију одлуку, да ли је 

онда потребно радити ребаланс Финансијског плана, то се мора знати због материјала 

који се припрема за Скупштину, да ли да делегатима на Скупштини шаље овакав 

Финансијски план или да га измени? 

 Биљана Бјелетић пита ако се са смањеном чланарином од 2.000,00 динара 

остварила добит од 27 милиона, како онда делегатима на Скупштини оправдати 

враћање чланарине на 2.500,00 динара и предлаже да за 2018. годину чланарина остане 

непромењена. 

 Председник предлаже да се то питање остави за наредну седницу Управног 

одбора. 

 Душан Николић се јавља за реч и предлаже да се на неки начин иницира 

делегатима на Скупштини да се одреде на то питање и према таквој одлуци да би имали 

неку повратну информацију, да ли су за повећање чланарине или не, сматра да ће 

већина делегата бити против такве одлуке да се повећа чланарина. 

 Биљана Бјелетић наводи да сва питања која је поставио Слободан Режа су управо 

везана за делегате на Скупштини који ће постављати иста таква питања, питаће чему 

таква повећања и да се морају спремити одговори за делегате који ће постављати таква 

питања, тако да би било добро да знамо унапред шта да кажемо делегатима зашто 

постоје разлике у пројекцијама у Плану. 

 Сања Мрђанов наводи да се у овом тренутку не може знати колико ће средстава 

бити потрошено, нпр. наводи да је закуп пословног простора још увек питање, не зна се 

да ли ће се за Дане адвокатуре који предстоје морати закупити неки простор, морају се 

предвидети неки трошкови који би могли да се остваре, али ми то сада не знамо. 

 Председник наводи да су сва средства у Финансијском плану предвиђена тако да 

је за случај ако буде потребе да се потроше и наводи да се ништа неће потрошити и није 

се потрошило без претходне одлуке Управног одбора, да се у свакој ситуацији труди да 

Управни одбор обавести о свим трошковима, чак и о службеним путовањима која се 

направе о трошку Коморе. 

 Ђорђе Мисиркић изјављује да жали што није био на Трибини „Отворена врата“ и 

да је ово тема за ту Трибину; сматра да треба направити стратегију у Управном одбору, 

па онда да се иде даље ка ономе ко ће доносити одлуке унутар АК Србије. Питање је 

„да ли ћемо да гурамо адвокатуру у коју је скупо уписати се, а јефтино бити адвокат, 

или да је јефтино уписати се, а скупље бити адвокат“. Сматра да је однос између 

уписнине и месечних трошкова подлога за поскупљење. Поставља питање да ли 

финансијски планови Коморе могу да имају две ставке које нису у оном делу где се 

подвлачи црта, него у неком нормативном делу у коме пише да УО може у току године 

својом одлуком због неких изненадних појава изменити за 10% сваку појединачну 

ставку, нпр. и да ли може да постоји друга ставка за буџетске резерве за непланиране 

трошкове. Мисли да би се са овакве две ставке, које би биле преседан, могло доста 

урадити. 

 Биљана Бјелетић даје предлог да као што би се седнице Управног одбора с 

времена на време изместиле ван Новог Сада, да се тако и Трибина “Отворена врата“ и 

неке друге Трибине у току године одржавају и ван Новог Сада у огранцима, да би се 



колегама предочило шта се урадило у неком одређеном временском периоду, а и да они 

могу да поставе питања ако им нешто није јасно. 

 Председник се слаже са тим, да треба за то наћи времена и обећава да ће се тако 

и урадити.  

 Драган Вујовић пита, с обзиром да је Сања све тако лепо образложила у свом     

извештају, зашто се делегатима не би приложио овакав материјал који су добили 

чланови Управног одбора? Да ли се Финансијски план комплетно може доставити 

делегатима на Скупштини да би им било јасније, јер када виде овако све образложено 

по ставкама, рећи ће да је и њима сада све јасније. 

 Владислав Костић изјављује да се не може то тако образложити, то је пројекција, 

питање је да ли ће се то уопште остварити, да ли ће уопште нешто бити од планираних 

трошкова, наводи да Сања то, као економиста, не може да образлаже тако јер је то само 

пројекција, предвиђање, да ли ће се нешто потрошити или неће. 

 Сања Мрђанов каже да само може поднети извештај за нешто што је већ 

реализовано, а да не може образлагати нешто што ће се евентуално потрошити у 

будућности. 

 Србислав Спајић се јавља за реч и наводи да се не треба да причати о томе шта 

ће делегати на Скупштини рећи, Сања није то радила сама и да су чланови Управног 

одбора ти који на седници треба да одлуче пре Скупштине о томе, треба да се 

„пречешљају“ сва питања око Финансијског плана пре Скупштине и о томе донети 

одлуку, а онда то понудити делегатима на Скупштини. Ако на Скупштини буде питања 

неко ће одговорити на та питања, не треба да се тражи од састављача да сваку ставку 

образлаже појединачно, то је просто немогуће, то би био материјал од неких 300 страна 

који нико не би ни прочитао. 

 Констатује се да је члан Управног одбора Мирко Рапајић приступио на седницу у 

19,15 часова. 

 Секретар наводи да је увек тако, увек се креће од Биланса стања и успеха и 

Финансијског плана од претходне године да би се могло планирати за следећу годину, а 

питање је да ли ће се тај Финансијски план уопште остварити или не, што опет зависи 

од одлука Управног одбора, јер од одлука Управног одбора зависи колико ће се заиста 

потрошити без обзира на то шта пише у Плану. 

 Бјелетић Биљана каже да треба образложити само оне ставке где постоје велике 

разлике и одступања, у три реченице образложити на шта се оне односе и како је 

урађена пројекција, а то све из разлога да би делегатима на Скупштини било јасније. 

 Режа Слободан истиче да се не смеју трошити паре преко плана јер ако се појави 

потреба да потрошимо више него што је планирано или се направи грешка да смо 

планирали мање, онда се мора радити ребаланс плана и на Скупштину ићи са 

ребалансом плана, јер у супротном биће направљен прекршај. 

 Председник наводи да, с обзиром на обим посла који види да запослени имају у 

Комори, да раде прековремено, долазе и суботом, и сматра да ако се сада и то да као 

задатак Сањи, да образлаже сваку ставку у Финансијском плану, да објашњава писмено 

зашто је шта повећала, мисли да она то неће стићи да уради, да је то немогуће урадити.  

 Режа Слободан додаје да се дошло у ситуацију „да нама запослени одређује како 

ћемо планирати средства“. 

 Председник предлаже да се сва питања која постоје поставе сада и овде и Сања 

ће покушати да одговори на њих, као што ће и делегати имати могућност да на 

Скупштини поставе питања о томе шта им није јасно. 

 Сања Мрђанов наводи да јој није јасно да, када се говори о ребалансу, да ли се то 

односи на буџетске организације или се односи и на Комору, да ли се када се премаши 

план то односи на одређену позицију или се то односи на целокупну финансијску 

ситуацију. Каже да је због тога извукла позиције које су премашиле план за 2017. 



годину, а то су приходи од пресељења, приходи од уписнине и приходи од 

новогодишњих пакетића, што значи да, ако се оствари добит која је премашила план, да 

је то добро и не зна зашто би се онда за то доносио ребаланс. Што се тиче расхода, на 

две позиције је премашен план, а то је трошак привремених и повремених послова за 

90.000,00 динара и трошкови за новогодишње пакетиће око 1,5 милион динара. Пита да 

ли онда ребаланс треба да се доноси због те две позиције иако те две позиције нису 

утицале да се укупни расходи превазиђу? 

 Председник напомиње да није баш најбоље упознат са тим делом финанскијских 

прописа, али да зна да су буџетске установе у обавези да наменски троше буџетска 

средства и да је кривично дело ненаменско трошење буџетских средстава, али да није 

сигуран да ли је и Комора у обавези да се тога придржава, али мисли да није.  

Предлаже да се усвоји Финансијски план овако како је направљен и да се са том 

одлуком иде на Скупштину. Ставља предлог за усвајање Финансијског плана на 

гласање.  

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

гласова „за“, 1 гласом „против“ и 3 „уздржана“) доноси 

 

О Д Л У К У  

Усваја се Финансијски план Адвокатске коморе Војводине за 2018. годину који 

ће се поднети Скупштини АК Војводине на усвајање. 

 8. Одлука о избору осигуравајуће куће за осигурање од професионалне 

 одговорности адвоката у периоду од 17. 05. 2018. до 17. 05. 2019. године 

 Председник даје реч Јововић Вукашину, председнику Комисије за избор 

осигуравајуће куће.  

 Вукашин Јововић поздравља присутне, подсећа да је материјал по питању ове 

тачке дневног реда достављен свим члановима Управног одбора, као и Извештај у ком 

су наведене две понуде за осигурање и то: од осигуравајуђих кућа „Ђенерали 

осигурање“ Београд и „ДДОР Нови Сад“. Наводи да је понуда тражена и од „Дунав 

осигурања“ али да та осигуравајућа кућа неће ове године учествовати у понуди због 

њихових организационих проблема.  

Истиче да су он и председник АКВ разговарали са директорима осигуравајућих 

кућа које су дале понуду и на тему да ли они имају вољу и могућност да понуде нешто 

ново и повољније за Комору. „Ђенерали осигурање“ Београд је одговорило да је то 

њихова последња понуда, а понуда „ДДОР“-а је нешто измењена утолико што је 

(наравно уколико би са њима закључили уговор) поред цене која је дата у њиховој 

понуди од око 21 евро, предвиђена могућност да након што уплатимо премију, након 

што завршимо годину коју осигурање покрива, изврше обрачун техничке премије и 

онда нам врате 50% износа умањеног за износ штета које су исплатили и евентуално 

резервисаних износа. Колико то може бити не може се знати, али је то практично 

попуст на цену од 21 евро коју су нам дали у понуди. То је питање цене, а што се тиче 

квалитета полисе, у контакту са члановима Комисије, а то је написано и у извештају 

Комисије од децембра који је достављен Управном одбору, чини се да је полиса коју 

нуди „Ђенерали осигурање“ нешто боља и квалитетнија од полисе коју нуди „ДДОР“, а 

додаје да је чудно то да је понуда „ДДОР“-а коју су дали Комори 29. марта лошија од 

оне коју су дали 24. јануара,  у смислу да су за два месеца изменили своју понуду у томе 

да су ограничили грубу непажњу коју су тада желели да покрију у целости без икаквих 

искључења, а сада грубу непажњу желе да покрију осигурањем али уз озбиљна 

искључења, што се све види у материјалу који је подељен члановима Управног одбора. 



Питање за Управни одбор је какву полису жели да закључи? Додаје да је 

направио упоредну листу осигурања за 2017. годину и приказ за 2018. годину на основу 

које се види да коју год понуду ове године Управни одобор изабере, она ће бити 

повољнија него што је Комора имала прошле године. Укупна цена полисе сада би била 

45.900 евра, а прошле године је полиса плаћена 90.000 евра. 

 Председник ставља Извештај Комисије за избор осигуравајуће куће за осигурање 

од професионалне одговорности адвоката на дискусију.  

 Слободан Режа поставља питање везано за поврат: „када имамо поврат шта онда 

радимо са тим повратом“, с обзиром да адвокати плаћају месечну премију. 

 Вукашин Јововић одговара да адвокати не плаћају осигурање него Адвокатска 

комора као уговарач осигурања плаћа за све и објашњава да би се тај поврат-новац, по 

истом основу вратио Адвокатској комори, а претпоставља да би Комора поново следеће 

године искористила тај новац за куповину полисе, приход би био књижен на исти конто 

са којег је и потрошен. Напомиње још да „Ђенерали осигурање“ осигурава све Коморе 

осим АК Војводине и АК Крагујевца.  

 Председник наводи да то значи уштеду од око 15.000 евра годишње ако би 

прихватили такву понуду. Захвалио се колеги Јововићу и члановима Комисије на 

уложеном труду и предлаже да се донесе одлука. 

Ставља предлог да се прво гласа за једну осигуравајућу кућу, јер је једино тако и 

могуће гласати и предлаже да то буде „Ђенерали осигурање“.  

Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор већином гласова (9 

гласова „за“, 1 глас „против“ и 1 „уздржан“ доноси 

 

О Д Л У К У 

Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о осигурању од 

професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Војводине у периоду од 

17. 05. 2018. до 17. 05. 2019. године са осигуравајућом кућом „Generali osiguranje 

Srbija“ у свему према условима из понуде од 29. 03. 2018. године. 

 

 

9.  Oдлука о намени средстава  која нису неопходна за текуће пословање и 

10. Активирање рада Комисије УО у вези са формирањем Пензионог фонда 

 Председник наводи да је Огранак АКВ у Панчеву доставио предлог да Управни 

одбор пре одлуке о закључењу уговора са најповољнијом банком заузме став о намени 

средстава која нису неопходна за текуће пословање АКВ.  

 Председник даје реч Режа Слободану како би образложио какву одлуку они 

предлажу. 

 Слободан Режа наводи да је генерално став Огранка Панчево био и раније да 

нераспоређена средства треба користити за сврхе додатног пензионог осигурања. 

Поставља питање да ли би Комора могла формирати Пензиони фонд самостално и 

мисли да је могуће да се АКВ са неким средствима може укључити у постојећи 

пензиони фонд. Није искључена ни могућност да се адвокати ретроактивно, зависно од 

учешћа, осигурају додатно код неке од осигуравајућих кућа. Каже да је на ту тему већ 

обављено доста разговора. Наводи да није императив да се оснује Пензиони фонд као 

самостално правно лице јер би то изискивало додатне трошкове и стварало неке друге 

проблеме, пита Управни одбор да ли је сврсисходније да се та нека средства која „сада 

држимо и добијамо на њих камату 4%, а не знамо шта ћемо с њима да радимо“ намене 

за ту сврху. Напомиње да је и на претходном сазиву Управног одбора рекао да може да 



се деси таква ситуација да власт каже да може да постоји само једна комора, а то је АК 

Србије и једноставно се каже да се сва средства пребаце на њихов рачун. 

 Председник наводи да је оснивање Пензионог фонда само идеја, да нема неког 

конкретног плана и предлога, да је раније постојала и комисија за то, али је више нема, 

те ако је потребно изабраће се нова комисија која би се тиме бавила. 

 Ђорђе Мисиркић се јавља за реч и каже да ће обавити разговор са колегом који 

се тиме бави, али да је питање да ли је будуће чланство у том фонду добровољно или 

обавезно, није проблем да тај колега то израчуна и наводи да није у реду да неко ко има 

мање година стажа у бављењу адвокатуром да из тог фонда вуче исто онолико средстава 

као и неко ко се дуже бави адвокатуром. 

 Председник предлаже да се колеги Мисиркићу повери да обави тај разговор и да 

се после тога изабере комисија, пита да ли сада има предлога за чланове комисије? 

 Слободан Режа каже да се то стави као питање, као и питање везано са Фонд 

солидарности, нека се прво колеге адвокати изјасне, па ће се онда о томе одлучивати. 

 Јожа Ласло предлаже да се не праве анкете, сматра да озбиљне идеје треба да се 

израде на седници Управног одбора. Додаје да је ова идеја сјајна и да се морамо 

ослонити на професионалну организацију, па ако све ове елеметне сакупимо, онда ће 

идеја бити перфектна. 

 Слободан Режа пита да ли је генерално став Управног одбора да тај вишак пара 

којим располаже Комора треба употребити у такву сврху, да ли та идеја има уопште 

смисла, занима га какав је став осталих чланова? 

 Душан Николић наводи да је председник рекао да је ово за сада само идеја, да 

треба наставити ово што ради колега Мисиркић, а када се добије неки конкретнији 

предлог, онда о томе треба одлучивати на Управном одбору, јер Управни одбор води 

политику Адвокатске коморе. 

 Председник предлаже да колега Мисиркић Ђорђе обави разговор са колегом који 

се тиме бави, да се чекају предлози имена за чланове комисије и да се одржи 

електронска седница или да се на наредној седници изабере Комисија која би то радила.  

 

Сви присутни се слажу са председниковим предлогом. 

 

11. Одлука о избору банке и орочавању средстава АК Војводине 

 Председник даје реч Заварко Арпаду, председнику Комисије за избор банке и 

орочавање средстава АК Војводине. 

 Заварко Арпад обавештава Управни одбор да је најповољнију понуду дала 

„Уникредит банка“, 4,03% камате на годишњем нивоу са могућнушћу у било ком 

тренутку разоорочавања тих средстава, што је за отприлике 1% више него што имамо 

данас. То је око 20.000 евра на годишњем нивоу, предлаже да се задржи рачун за 

редовно пословање код „Ерсте банке“ јер је наш систем уподобљен са њиховим и цела 

администрација је у пословању навикла на њихов софтвер;да се на том рачуну оставе 

средства која су неопходна за свакодневно пословање, а остатак средстава да се пребаци 

на рачун „Уникредит банке“. Напомиње да се у тим преговорима са банком могао 

остварити још већи проценат, да је било простора за то, „да смо трговали“.  

 Председник наводи да је разлика у понуди коју даје „Ерсте банка“ код које АКВ 

сада послује и „Уникредит банке“ веома мала, да „Уникредит“ нуди 4,03% а „Ерсте“ 

3,9%, питање је само која је банка више поуздана. 

 Заварко Арпад каже да је и то било једно од многих питања која су постављена и 

да је разговарао са два финансијска стручњака о томе и да су рекли да, са аспекта 

сигурности, у Србији не постоји сигурна или несигурна банка, да разлика у томе између 

банака не постоји. 

 Драган Вујовић изјављује да, пошто је колега Заварко рекао да бисмо постигли 



повољнију понуду да смо „трговали“, предлаже да се једној банци саопшти колико је 

понудила друга банка и пита да ли би се на тај начин добила повољнија понуда од њих? 

 Заварко Арпад каже да је управо на тај начин и дошао до тих 4% камате. 

 Председник пита да ли је и у понуди „Ерсте банке“ могућност да Комора 

разоорочи део средстава у било ком тренутку без казнених поена. 

 Заварко Арпад одговара да таква могућност постоји и код „Ерсте банке“. 

 Ђорђе Мисиркић предлаже да ова комисија на челу са колегом Заварко настави 

да ради, али да ради на још једном задатку, а то је да банке упоредо понуде и још неке 

своје производе, нпр. платне карице, повољније кредите за разне намене, куповину 

аутомобила, адаптације и сл. 

 Председник пита колико треба платити провизију за пребацивање средстава на 

рачун „Ерсте банке“, а Заварко Арпад одговара да су то, обзиром да имамо електронско 

банкарство, занемарљиви износи.  

 Слободан Режа предлаже да председник АКВ и Заварко закажу састанак код 

директора обе банке, да им се понуди да код њихових банака орочимо средства, али да 

они заузверат дају повољније понуде за још неке банкарске производе. 

 Председник наводи да се слаже са предлогом да се обаве разговори у том правцу 

и да се прибаве понуде од „Ерсте банке“ у смислу кредита и других банкарских 

производа.  

 Заварко Арпад наводи да је сигуран да ће банке бити заинтересоване за то. 

 Председник ставља на гласање предлог да се донесе одлука о орочавању 

средстава у „Ерсте банци“ и да се прихвати њихова понуда за камату за орочење од 

3,9% и са свим условима које су понудили, да се тај уговор закључи на годину дана, 

како су они и понудили.  

Након обављеног гласања констатује се да Управни одбор већином гласова (9 

гласова „за“, 1 глас „против“, 2 „уздржана“) доноси 

 

О Д Л У К У 

Адвокатска комора Војводине орочиће новчана средства у износу од 

190.000.000,00 динара на годину дана у „Ерсте банци“ Нови Сад према условима 

датим у понуди ове банке. 

Овлашћује се Заварко Арпад да прибави понуде банака о омогућавању 

додатних повољности члановима АК Војводине у смислу понуде њихових 

банкарских производа, кредита.  

12. Одлука о даљем поступању поводом Извештаја ревизора 

 Председник извештава да је, пошто се нико није прихватио да буде у комисији 

која би радила поводом даљег поступања по Извештају ревизора урадио следеће: позвао 

колеге које се у пракси највише баве кривичним правом, поделио им Извештај ревизора 

и питао за мишљења шта у Извештају ревизора представља евентуална кривична дела и 

за шта треба подносити тужилаштву кривичне пријаве и против кога.  Ставља предлог 

Управном одбору да се поднесу кривичне пријаве, а навешће и за шта, што је све 

описано у Извештају ревизора.  

Наводи да је то прво одлука о закључењу уговора са „ДДОР-ом“ за претходни 

период, предлаже да се поднесе кривична пријава против тадашњег председника и 

секретара Управног одбора због изостанка прикупљања понуда од стране 

осигуравајућих кућа и закључења уговора који је био најнеповољнији уговор који се 

могао закључити у односу на све остале коморе у саставу АК Србије.  

Други предлог је подношење кривичне пријаве против тадашњег председника 

АКВ због исплата које су извршене госпођи Живић за кићење јелке, два пута по 



60.000,00 динара, што је плаћено као и остали износи који су исплаћени, без одлука 

Управног одбора.  

Трећа кривична пријава би била против тадашњег секретара Управног одбора 

Дејана Укропине због фалсификованих одлука Упраног одбора о исплатама путних 

трошкова, јер такве одлуке нису никада донете на Управном одбору, али су оне израђене 

и потписане од стране тадашњег секретара Управног одбора (има више таквих одлука и 

таксативно су наведене у Извештају ревизора). 

Четврта кривична пријава би била против тадашњег председника АКВ због 

штампања монографије јер такве одлуке на Управном одбору никада није било, ни да ће 

се штампати монографија, ни да ће се она издати, што је проверено на записнику са 

седнице Управног одбора, као и због доштампавања стотинак примерака монографије, 

иако је остало неподељено хиљаду и нешто примерака.  

Следећа кривична пријава би била против Срђана Сикимића због коришћења 

средстава АК Војводине за путне трошкове на начин на који то није било предвиђено 

одлукама Управног одбора, негде око 200.000,00 динара (средства која су потрошена 

ненаменски, постоји сумња да су та средства потрошена за смештај у хотелу у Фиренци 

његовог сина). 

Последња кривична пријава би била због закључења анкеса уговора о орочењу 

средстава са „Ерсте банком“ иако о томе није постојала одлука Управног одбора и иако 

је то тада било неповољније за АКВ. 

 Србислав Спајић пита зашто све то не иде као једна кривична пријава него 6 

различитих кривичних пријава, треба некога задужити да то уради, да споји све то у 

једну кривичну пријаву, у ствари и ради се о једној кривичној пријави и зашто правити 

спектакл од тога. Наводи да треба задужити адвокатску канцеларију да сачини једну 

кривичну пријаву против једног или два лица. 

 Председник истиче да је све рађено на волонтерској основи и да не може 

једноставно задужити само једног човека да то сам уради, али да ће се и о томе свакако 

гласати. 

 Јожа Ласло се јавља за реч и каже да је он био пресрећан када „смо изашли из 

рата“ и да је председник тада дао обећање да неће бити реваншизма, те ће он по овом 

питању остати уздржан. 

 Владислав Костић наводи да су неке од тих одлука донете и на Управном одбору, 

ревизори су се по питању трошкова за путовања изјаснили да не постоји у Комори неки 

посебан правилник о томе, навели су да трошкови јесу постојали, али да није наведено 

ко их је правио. 

 Председник наводи да на сајту колеге Сикимића стоји да он заступа „ДДОР“ и 

подсећа како је ишао избор осигуравајуће куће без икаквог подељеног материјала за 

седницу Управног одбора, а наводи такође, да на сајту стоји да колега Сикимић заступа 

и „Ерсте банку“.  

 Предраг Басарић наводи да је лично он био сведок те охолости у односу, сматра 

да треба да се покрене и дисциплински поступак привремене забране бављења 

адвокатуром, да су чланови Управног одбора дужни да штите имовину Коморе, те 

истиче да је његов лични став, улога и обавеза да штити имовину АКВ. 

 Србислав Спајић наводи да су сви овде професионалци и када подносимо 

кривичну пријаву за неку странку у том тренутку имамо и неку визију шта ћемо 

урадити са тим. Ако подносимо кривичну пријаву због нечега, а не знамо шта се 

десило, знамо да је нама направљена нека штета али не знамо како, онда смо ми 

неозбиљни. Подносити кривичну пријаву за 60.000,00 динара је депласирано, али ако је 

„ДДОР-у“ дато 500.000 евра, онда је то заиста за подношење кривичне пријаве против 

одговорног лица, сви смо дужни да штитимо интересе Коморе, али треба да штитимо и 

њен дигнитет. Ако подносимо кривичну пријаву за нешто, онда треба да знамо и шта да 



очекујемо од тога, да ли ће та пријава бити одбачена. Прво треба да проверимо да ли 

постоје основи сумње да је неко кривично дело извршено и ко га је извршио, па онда да 

подносимо кривичне пријаве, са чим се он у потпуности слаже. 

 Мирко Рапајић каже да ако треба утврдити шта је интерес и разлог подношења 

ових кривичних пријава, онда је то да се то никада више не деси, наводи да он лично 

зна да је та госпођа Живић кума господина Сикимића, да се путовало у Беч о трошку 

Коморе, да тамо живи син господина Сикимића, да је и жена је ишла са њима да види 

унуке и да тако нешто више никада не сме да се деси, да је у питању 6 евра а не 

600.000,00 динара, то више никада не сме да се понови. Сви овде то знају и зашто се 

онда „разводњава“, сви имају право да остану уздржани по питању подношења 

кривичних пријава, али не треба „разводњавати“ када сви овде присутни знају да је то 

било. 

 Душан Николић изјављује да ако колега Сикимић заступа „ДДОР“ и „Ерсте 

банку“, да је госпођа која је китила јелку његова кума, то не треба да буде никакав 

проблем, али да се то онда лепо каже, да свако ко има неку странку коју заступа то 

треба овде и да каже. 

 Владислав Костић наводи да зна да је поднето јако пуно дисциплинских пријава 

унутар Адвокатске коморе и пита шта се с тим дешава. Додаје да је очекивао много 

више од овог ревизорског извештаја.  

 Председник саопштава да се те дисциплинске пријаве налазе у дисциплинским 

органима АК Војводине. 

 Предраг Басарић истиче да не треба минимизирати причу, да се овде не ради о 

износима, ради се о основу сумње, о фаслификату и штети која је због тога начињена 

Адвокатској комори, те да се не ради ни о каквом реваншизму. 

 Ђорђе Мисиркић истиче да ако се овде донесе одлука, она се не доноси због 

Сикимића него због Бељанског и оних који долазе после њега и да треба поднети 

кривичне пријаве за нешто што заиста и постоји. 

 Председник ставља на гласање предлог да председник АК Војводине поднесе 

кривичне пријаве онако како је наведено.  

Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор већином гласова (9 

гласова „за“ и 3 „уздржана“) доноси 

О Д Л У К У 

 Адвокатска комора Војводине поднеће кривичне пријаве против Сикимић 

Срђана и Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, због основа сумње да су 

извршили кривична дела на штету Адвокатске коморе Војводине, а који основи 

сумње произилазе из извештаја ревизора и друге документације, све за време 

обављања функције председника АК Војводине и секретара Управног одбора АК 

Војводине. 

 Овлашћује се председник Адвокатске коморе Војводине Владимир Бељански 

за подношење кривичних пријава из става 1 ове одлуке. 

 

13. Одлука о подношењу тужби АК Војводине против агенција, доо, 

предузетника и физичких лица које рекламирају пружање правне помоћи 

 Биљана Бјелетић наводи да се то односи на све агенције и удружења на 

територији целе Војводине, првенствено на агенцију која се налази на пар метара од 

суда у Панчеву, њен предлог је да огранак Панчево поднесе тужбу против те агенције и 

саопштава да ће она лично написати тужбу против „Елпис-а“ и даје предлог да сви 

огранци на својим територијама ураде исто то. 

 Председник наводи се слаже са тим и да је потребно само да му се достави име 



колеге који ће написати тужбу, а он ће у име АКВ потписати пуномоћ за поступање.  

 Председник ставља на гласање предлог да се овлашћује председник АК 

Војводине да потпише пуномоћ колегама које ће сачинити тужбе против агенција, д.о.о. 

предузетника и физичких лица која пружају правну помоћ. 

Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

Овлашћује се председник АК Војводине да потпише пуномоћ колегама које ће 

сачињавати тужбе против агенција, д.о.о, предузетника и физичких лица која 

пружају правну помоћ. 

 

14. Проблеми у вези са досуђивањем трошкова и награда за заступање и 

одбрану од стране судова, посебно процентуално досуђивање трошкова и награда у 

зависности од успеха у спору 

 

 Слободан Режа наводи да се ово питање превасходно односи на Привредне 

судове, да ти судови рачунају трошкове поступка тако што израчунају колико је неко 

процентуално успео у неком спору и онда према томе одређују тарифу, што практично 

значи да судови „пребијају“, што је противзаконито и против Тарифе, а сличне су 

ситуације и код заступања по службеној дужности, када се нпр. суду поднесе неки 

поднесак или жалба, а онда суд то одбије као непотребно или недозвољено. 

 Биљана Бјелетић додаје да постоји проблем и код наплате трошкова пред 

Прекршајним судом, па предлаже да се онда заузме став да се пред свим судовима 

уради исто, да у том смислу треба проследити допис Комисији за прописе. 

 Председник предлаже да колега Режа сачини текст којим ће се о овој појави 

обавестити Комисија за праћење прописа, па да нас Комисија за идућу седницу 

обавести шта може и треба да се учини у овом случају. 

 

Овлашћује се Режа Слободан да сачини допис Комисији за праћење прописа о 

проблемима у вези са досуђивањем трошкова и награда за заступање и одбрану од 

стране судова, посебно процентуално досуђивање трошкова и награда у зависности 

од успеха у спору. 

Комисија за праћење прописа ће затим известити Управни одбор о могућим 

правцима деловања поводом ових проблема. 

 

15. Питање измене Статута АК Србије по питању могућег броја 

адвокатских приправника код једног адвоката, заједничке и ортачке адвокатске 

канцеларије 

Режа Слободан, образлажући предлог Извршног одбора Огранка АКВ у Панчеву, 

предлаже да се иницира измена Статута АКС по питању могућег броја адвокатских 

приправника који могу да буду код једног адвоката, у заједничкој и ортачкој адвокатској 

канцеларији. Да се прво покрене иницијатива о томе, а после да се одлучи који је то 

број приправника.  

Председник предлаже да се овласте наши представници који су у изабрани у 

Управни одбор АК Србије да предложе измену Статута АКС у погледу броја 

адвокатских приправника који могу да буду на вежби код једног адвоката, у заједничкој 

и ортачкој адвокатској канцеларији. 

Након гласања констатује се да Управни одбор већином гласова (11 „за“ и 1 

„уздржан“) доноси 



О Д Л У К У 

Овлашћују се представници АК Војводине у Управном одбору АК Србије да 

предложе измену Статута АК Србије у погледу броја адвокатских приправника 

који могу да буду на вежби код једног адвоката, у заједничкој и ортачкој адвокатској 

канцеларији. 

 

16. Извештај о раду Управног одбора за Скупштину 

 Председник саопштава да су сви чланови Управног одбора у материјалима 

добили Извештј о раду Управног одбора за Скупштину, нема потребе да се исти чита.  

 Ставља на гласање предлог за усвајање Извештаја.  

Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно доноси 

 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о раду Управног одбора за Скупштину Адвокатске коморе 

Војводине. 

 17. Одлука о изради новог сајта АК Војводине 

 Председник даје реч Поповић Срђану који је уредник сајта АК Војводине. 

 Срђан Поповић наводи да су стигле 3 понуде које су присутни добили у 

материјалу за данашњу седницу и да је најповољнија понуда фирме „Purezeen doo“ из 

Новог Сада. Истиче да није битно која фирма ће то радити јер се сви они тиме баве, али 

да је ова фирма дала најповољнију понуду. 

 Биљана Бјелетић се јавља за реч и каже да нема ништа против модернизације 

сајта, али пита да ако већ у постојећем сајту имамо све што нам одговара што 

подржавамо, зашто је онда потребно трошити средства на израду новог сајта. 

 Срђан Поповић наводи да је садашњи сајт потпуно застарео технолошки и да ће 

се за 2.700 евра добити комплетно нови сајт, његово дизајнерско решење и услуге 

одржавање сајта, додаје да се сада доста тога и снима у Комори, нпр. разне катедре које 

се одржавају и да неко мора то технички и радити, а то је веома велики посао. 

 Слободан Режа наводи да је предвиђено да се мења и лого, и пита шта фали 

нашем логу, да ли Управни одбор има одлуку о томе да се мења лого? 

 Срђан Поповић наводи да је тренд да се направи један савременији лого, да овај 

садашњи лого ни на шта не личи, ништа не говори о нама, шта су неки наши симболи, 

не представља нас. Не мисли ништа лоше, али да су му светски дизајнери објаснили да 

тај лого треба мењати баш из тог разлога што ништа не говори о нама.  

 Милан Караћ наводи да грб као грб остаје и ту се ништа неће мењати, да се мења 

само лого и о томе ће се донети одлука. 

 Председник обавештава да је разговарао са професорком Иром Продановић која 

држи предавања о вештинама комуникације, која је одмах рекла да уколико имамо 

интернет страницу, да то треба потпуно другачије урадити. Предлаже да се затражи 

достављање понуде од фирме и да се онда о томе одлучи, да се ништа неће урадити без 

одлуке Управног одбора.  

 Срђан Поповић додаје да га свакодневно контактирају са разним питањима и да 

треба да се направи далеко озбиљнији сајт, да смо прерасли нешто што је до сада била 

само итернет презентација. 

 Председник ставља предлог на гласање.  

Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно доноси 



 

О Д Л У К У 

Адвокатска комора Војводине прихвата у целости понуду за израду нове веб 

странице Адвокатске коморе Војводине фирме „Purezeen doo“ из Новог Сада. 

 

18. Усвајање Финансијског извештаја стручних служби 

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.  

 

19. Упис у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале 

промене 

Секретар износи да је за ову седницу 19 кандидата поднело захтев за упис у 

именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 36 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. Штављанин Нађа, Суботица  

2. Шијан Синиша, Нови Сад  

3. Алексић Драгослав, Вршац  

4. Каралић Светлана, Рума  

5. Остојић Марко, Нови Сад  

6. Кркљеш Ђура, Нови Сад  

7. Видић Александра, Нови Сад  

8. Сајић Бранислава, Нови Сад  

9. Шумоња Матовина Ивана, Нови Сад  

10. Шовљански Ивана, Нови Сад  



11. Стојић Јелена, Нови Сад  

12. Благојевић Мирко, Нови Сад  

13. Љубљанац Вања, Нови Сад  

14. Беновић Иван, Нови Сад  

15. Шалдић Тијана, Нови Сад  

16. Војновић Бранка, Темерин  

17. Дулановић Милица, Сомбор  

18. Димић Дуња, Зрењанин  

19. Пејић Небојша, Суботица  

 

  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 

 

О Д Л У К У 

 

Одобрава се захтев за упис у Именик адвокатских приправника АК Војводине 

за следеће кандидате: 

 

1. Синђић Данка, Нови Сад (Баришић Жарко, адвокат, Нови Сад)  

2. Ђурић Лука, Стара Пазова (Ђурић Биљана, адвокат, Стара Пазова)  

3. Вујин Јелена, Стара Пазова (Ћетојевић Душан, адвокат, Стара Пазова)   

4. Бајић Гордана, Нови Сад (Унковић Милан, адвокат, Нови Сад)   

5. Лончар Коста, Темерин (Новак Петар, адвокат, Темерин)  

6. Ненадић Тамара, Рума (Стокић Милош, адвокат, Рума)  

7. Богдановић Лазар, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

8. Маринковић Милан, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

9. Булат Мићо, Нови Сад (Чобанов Јањош Ивана, адвокат, Нови Сад)  

10. Месарош Изабела, Суботица (Крстајић Бранко, адвокат, Суботица)  

11. Игић Александра, Нови Сад (Жунић Витомир, адвокат, Нови Сад)  

12. Јовешковић Драгана, Нови Сад (Шокић Стаменковић Душанка, адвокат, 

Нови Сад)  

13. Баста Нина, Нови Сад (Поповић Срђан, адвокат, Нови Сад)  



14. Зекавица Биљана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

15. Његован Ивана, Нови Сад (Стипанчевић Винко, адвокат, Нови Сад)  

16. Јовановић Синиша, Нови Сад (Гаврић Чуквас Славенка, адвокат, Нови Сад)   

17. Лукић Дарко, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

18. Шилић Сандра, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

19. Станић Радмила, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

20. Шкоро Бранка, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

21. Васић Александар, Нови Сад (Мастиловић Јелена, адвокат, Нови Сад)  

22. Гњатић Нада, Нови Сад (Штајнер Борис, адвокат, Нови Сад)  

23. Фаркаш Филип, Нови Сад (Маровић Жељко, адвокат, Нови Сад)  

24. Јанковић Јована, Нови Сад (Павлов Горан, адвокат, Нови Сад)  

25. Рајковић Тијана, Петроварадин (Трифковић Ненад, адвокат, Петроварадин)  

26. Раковић Никола, Нови Сад (Славковић Немања, адвокат, Нови Сад)   

27. Бркљач Душица, Нови Сад (Остојић Живко, адвокат, Нови Сад)  

28. Тешић Наташа, Нови Сад (Мадић Оливер, адвокат, Нови Сад)   

29. Поповић Наташа, Нови Сад (Перески Славко, адвокат, Нови Сад)   

30. Димовић Силвана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

31. Шавија Милош, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

32. Бјелотомић Јован, Стара Пазова (Станић Дејан, адвокат, Стара Пазова)   

33. Чолаковић Јована, Кула (Јоксовић др Марија, адвокат, Кула)  

34. Видаковић Андреј, Суботица (Сабо Лалић Дора, адвокат, Суботица)   

35. Милић Ненад, Сента (Попов Горан, адвокат, Сента)  

36. Пешић Анђелија, Зрењанин (Мандић Горан, адвокат, Зрењанин)  

          

       Управни одбор је донео и следећа решења: 

 ЉУБЉАНАЦ ВАЊА, дипломирани правник, рођен 11. 01. 1988. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Саду, Душана Васиљева 22/3/15. 

 Брише се из Именика адвокатских приправника ЉУБЉАНАЦ ВАЊА, адвокатски приправник 

код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 04. 2018. године због уписа у Именик адвоката 

ове Коморе. 

КРКЉЕШ ЂУРА, дипломирани правник, рођен 31. 12. 1984. године уписује се 12. 04. 2018. године у 

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

Јована Ђорђевића 11. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника КРКЉЕШ ЂУРА, адвокатски приправник код 

Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 04. 2018. године због уписа у Именик 

адвоката ове Коморе. 

 ВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1988. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Новом Саду, Максима Горког 26. 

 Брише се из Именика адвокатских приправника ВИДИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски 

приправник код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 04. 2018. године због уписа у Именик 

адвоката ове Коморе. 

 ШОВЉАНСКИ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 03. 04. 1990. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 



Новом Саду, Војводе Мишића 17. 

 Брише се из Именика адвокатских приправника ШОВЉАНСКИ ИВАНА, адвокатски 

приправник код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 04. 2018. године због уписа у 

Именик адвоката ове Коморе. 

 ПЕЈИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 11. 06. 1989. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Суботици, Матије Корвина 11. 

 Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕЈИЋ НЕБОЈША, адвокатски приправник 

код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 11. 04. 2018. године због уписа у Именик адвоката 
ове Коморе. 

 ШИЈАН СИНИША, дипломирани правник, рођен 20. 12. 1977. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Саду, Данила Киша 15/II, стан 14. 

 АЛЕКСИЋ ДРАГОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1960. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Вршцу, Жарка Зрењанина 38. 

 КАРАЛИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 29. 05. 1975. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Руми, ЈНА 190. 

 САЈИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 21. 01. 1987. године уписује се 12. 04. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Новом Саду, Дунавска 8. 

 ШУМОЊА МАТОВИНА ИВАНА, дипломирани правник, рођена 19. 04. 1986. године уписује 

се 12. 04. 2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске 

канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 6. 

 СТОЈИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 26. 07. 1990. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Саду, Булевар ослобођења 66. 

 БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 06. 07. 1988. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Новом Саду, Мирослава Антића 5. 
 БЕНОВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1989. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Саду, Футошка 1А. 

 ШАЛДИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 09. 02. 1991. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Саду, Кеј жртава рације 8/5. 

 ВОЈНОВИЋ БРАНКА, дипломирани правник, рођена 05. 01. 1987. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Темерину, Новосадска 41. 

 ДУЛАНОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 10. 1980. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Сомбору, Мите Поповића 38-38 А. 
 ДИМИЋ ДУЊА, дипломирани правник, рођена 07. 08. 1991. године уписује се 12. 04. 2018. 

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

Зрењанину, Јеврејска 3. 

 ШТАВЉАНИН НАЂА, дипломирани правник, рођена 18. 05. 1988. године уписује се 12. 04. 

2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 

Суботици, Ђуре Ђаковића 7а. 

 ОСТОЈИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 25. 01. 1981. године уписује се 26. 04. 2018. 

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

Саду, Хоповска 4/23. 

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

СИНЂИЋ ДАНКА, рођена 14. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Баришић Жарка, 
адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

ЂУРИЋ ЛУКА, рођен 23. 12. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурић Биљане, 

адвоката у Старој Пазови, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

ВУЈИН ЈЕЛЕНА, рођена 17. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћетојевић 

Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

БАЈИЋ ГОРДАНА, рођена 06. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Унковић 

Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,   у трајању од две године.  

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



ЛОНЧАР КОСТА, рођен 09. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новак Петра, 

адвоката у Темерину, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

НЕНАДИЋ ТАМАРА, рођена 25. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стокић 

Милоша, адвоката у Руми, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

БОГДАНОВИЋ ЛАЗАР, рођен 30. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња 

Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

МАРИНКОВИЋ МИЛАН, рођен 22. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња 

Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

БУЛАТ МИЋО, рођен 19. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чобанов Јањош 

Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

МЕСАРОШ ИЗАБЕЛА, рођена 09. 07. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстајић 

Бранка, адвоката у Суботици, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 21. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић 

Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 

ЈОВЕШКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 30. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић 

Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

БАСТА НИНА, рођена 04. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђана, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ЗЕКАВИЦА БИЉАНА, рођена 12. 10. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш 

Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ЊЕГОВАН ИВАНА, рођена 19. 02. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стипанчевић 
Винка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ЈОВАНОВИЋ СИНИША, рођен 23. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гаврић 

Чуквас Славенке, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

ЛУКИЋ ДАРКО, рођен 12. 01. 1995. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 

ШИЛИЋ САНДРА, рођена 30. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

СТАНИЋ РАДМИЛА, рођена 20. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња 
Милана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

ШКОРО БРАНКА, рођена 03. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ВАСИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 28. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић 

Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ГЊАТИЋ НАДА, рођена 25. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штајнер Бориса, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ФАРКАШ ФИЛИП, рођен 11. 01. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ЈАНКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 17. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Павлов 

Горана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

РАЈКОВИЋ ТИЈАНА, рођена 17. 11. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трифковић 

Ненада, адвоката у Петроварадину, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

РАКОВИЋ НИКОЛА, рођен 20. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Славковић 

Немања, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  



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

БРКЉАЧ ДУШИЦА, рођена 30. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојић 

Живка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ТЕШИЋ НАТАША, рођена 04. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ПОПОВИЋ НАТАША, рођена 09. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески 

Славка, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 

ДИМОВИЋ СИЛВАНА, рођена 21. 04. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш 

Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ШАВИЈА МИЛОШ, рођен 20. 02. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 

адвоката у Новом Саду, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

БЈЕЛОТОМИЋ ЈОВАН, рођен 04. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станић 

Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 11. 04. 2018. године,  у трајању од две године.  

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

ЧОЛАКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 12. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јоксовић 
др Марије, адвоката у Кули, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

 

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

ВИДАКОВИЋ АНДРЕЈ, рођен 12. 05. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сабо Лалић 

Доре, адвоката у Суботици, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

МИЛИЋ НЕНАД, рођен 30. 08. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Попов Горана, 

адвоката у Сенти, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  

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

ПЕШИЋ АНЂЕЛИЈА, рођена 13. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић 

Горана, адвоката у Зрењанину, дана 11. 04. 2018. године, у трајању од две године.  
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУШИЦКИ ДОРОТЕЈА, 

адвокат у Новом Саду са даном 05. 09. 2017. године, услед смрти. 

 Гнатенко Андрић Татјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије. 

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАГОРЧИЋ ЗИЈАХ, адвокат у 

Новом Саду са даном 13. 03. 2018. године, на лични захтев. 

 Загорчић Данко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.  

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГУЦУЊА др ЈОВАН, адвокат у 

Новом Саду са даном 21. 01. 2018. године, услед смрти. 

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

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГОЛУБОВИЋ МИЛАНКО, 

адвокат у Сомбору са даном 08. 03. 2017. године, услед смрти. 
 Иванчевић Божидар, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.  

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ ДУШАН, адвокат у 

Сремској Митровици са даном 31. 03. 2017. године, на лични захтев. 

 Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања. 

 Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије. 

 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИХАЈ МИЛКА,  адвокат у 

Вршцу са даном 23. 03. 2017. године, услед смрти. 

 Туркан Михаела, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.  

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУРЂЕВАЦ 

ДАНИЛО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Алексић др 
Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 03. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВ 

КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић 

Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 03. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АЛАЂУЗ 

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

Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2018. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕАДЕР 

ЈОВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милић Косте, 

адвоката у Новом Саду, са даном 03. 10. 2017. године. 

 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХРЕЧУК 



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

адвоката у Новом Саду, са даном 29. 03. 2018. године. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ДЕСНИЦА МИЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено 

престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 08. 03. 2018. године. 

 Тошић Златко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ПАНТИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Новом Саду, привремено 

престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 19. 02. 2018. године. 

 Штајнер Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БУГАРСКИ НЕНАДУ, адвокату у Новом Саду, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 27. 03. 2018. године. 

 Топић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БЕЉАНСКИ ИСИДОРИ, адвокату у Суботици, привремено 

престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 22. 02. 2018. године. 

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

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ГАВРАНЧИЋ ВАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 

право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 03. 2018. до 

12. 03. 2019. године. 

 Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да МАНАСТИРАЦ МАРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено 

престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 18. 03. 
2018. до 17. 03. 2019. године. 

 Антић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 

 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да МАЈОРОШ ШОМОЂИ ХЕРМИНИ, адвокатском приправнику у 

Темерину, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета, од 22. 03. 2018. до 21. 03. 2019. године. 

    УЗИМА  СЕ на знање да је АПРО ЗАВИШИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са 

радом дана 19. 03. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење 

адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета. 

               Апро Љубомир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Вицковић др Тања, адвокат у Новом Саду, променила 

презиме, које сада гласи Вицковић Рамач. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Весић Александра, адвокат у Врбасу, променила презиме, које 

сада гласи Младеновић. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Мићић Јелена, адвокат у Новом Саду променила лично име у 

евиденцији Адвокатске коморе Војводине, које сада гласи Мићић М. Јелена. 

 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Мићић Јелена, адвокат у Новом Саду променила лично име у 

евиденцији Адвокатске коморе Војводине, које сада гласи Мићић М. Јелена. 

 Узима се на знање да је ЂУРКОВИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Вршцу прекинула 

адвокатско приправничку вежбу код Јефтић Миодрага, адвоката у Вршцу дана 03. 04. 2018. године, те да 

исту наставља код Миросављевић Стојановић Светлане, адвоката у Белој Цркви, дана 04. 04. 2018. 

године. 

 Узима се на знање да је ПАНТОШ ВЛАДАН, адвокатски приправник у Футогу прекинуо 

адвокатско приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу дана 28. 02. 2018. године, те да 
исту наставља код Цупаћ Николе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ДОБРАШ ЛАРА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 

адвокатско приправничку вежбу код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду дана 19. 02. 2018. године, 

те да исту наставља код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 20. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ВАСИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 

адвокатско приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 12. 03. 2018. године, те 

да исту наставља код Кнежевић Бојовић Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ХАЛГАТО БОГЛАРКА, адвокатски приправник у Темерину прекинула 

адвокатско приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину дана 21. 02. 2018. године, те 

да исту наставља код Брњица Драгане, адвоката у Темерину дана 22. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЗАВИШИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Врбасу прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Томић Видовић Љиљане, адвоката у Врбасу дана 20. 03. 2018. 

године, те да исту наставља код Канкараш Вука, адвоката у Врбасу, дана 21. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је МОРОКВАШИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Сомбору 

прекинула адвокатско приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору дана 08. 03. 

2018. године, те да исту наставља код Гајић Здравка, адвоката у Сомбору, дана 09. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ДАБЕТИЋ ГВОЗДЕН, адвокатски приправник у Панчеву прекинуо 

адвокатско приправничку вежбу код Ћурчин Душана, адвоката у Панчеву дана 29. 03. 2018. године, те да 

исту наставља код Аутишер Дарка, адвоката у Панчеву, дана 30. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ВЕЛИЧКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Вршцу 

прекинула адвокатско приправничку вежбу код Михај Милке, адвоката у Вршцу дана 23. 03. 2018. године, 

те да исту наставља код Туркан Михаеле, адвоката у Вршцу, дана 24. 03. 2018. године. 



 Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду преселила седиште 

адвокатске канцеларије у Стару Пазову, Светосавска 7, почев од 02. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је БЕСЕРМЕЊИ ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Саве Вуковића 19, почев од 01. 02. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПЕТКОВСКИ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Максима Горког 22, почев од 12. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је НЕМЧЕВ ЏИНИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 

адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 06. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ВИДОВИЋ ГОРАН, адвокат у Петроварадину, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Железничка 40/I/4, почев од 02. 04. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЦВЕТКОВИЋ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду, преселио своју 

адвокатску канцеларију на адресу Железничка 40/I/4, почев од 02. 04. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПЕТКОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Булевар ослобођења 109 I/2 почев од 12. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју 

адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 2а, стан 1, почев од 02. 04. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ТОМИЋ ДЕАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску 

канцеларију на адресу Првомајска 94/5, почев од 01. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ПОЉАКОВИЋ ДАФНА ГОРДАНА, адвокат у Суботици, преселила своју 

адвокатску канцеларију на адресу Петефи Шандора 3, почев од 05. 03. 2018. године. 
 Узима се на знање да је ПОЉАКОВИЋ МИРА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску 

канцеларију на адресу Петефи Шандора 3, почев од 05. 03. 2018. године. 

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

канцеларију на адресу Његошева 2/5, почев од 20. 03. 2018. године. 

 Узима се на знање да је ЗБУЋНОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Бачком Петровцу, преселио своју 

адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 19, почев од 01. 04. 2018. године. 

 

20. Разно 

 * Колегиница из Куле жели да се обрати Управном одбору у вези са одбранама 

адвоката по службеној дужности у Кули. Наводи да их нико не зове, конкретно полиција 

зове адвокате у Врбасу. Тражи да Комора пошаље нови допис. Ради се о 6 адвоката из 

Куле који припадају огранку у Сомбору а нису нигде на списку, желе да буду на списку 

за одбрану по службеној дужности пред судом у Врбасу. 

 Председник наводи да ће Огранак у Новом Саду доставити списак  

 Секретар доставио мејл овим поводом где је навео да је то питање за огранке, 

треба се обратити Огранку Нови Сад. 

 Драган Коњевић, председник Огранка АКВ у Сомбору наводи да је претходни 

председник Коморе упутио такав допис председници суда и да је она изјавила да 

огранци немају ништа са тим, да ту одлуку доноси АК Војводине, те додаје да ће они 

као Комисија, покушати нешто тако урадити, али да ће то бити веома тешко. 

 Председник предлаже да се колеге Коњевић и колега Добросављев као 

председници огранака АКВ у Сомбору и Новом Саду договоре да дође неко од 

представника из Врбаса и Куле и да се о томе договоре. 

 

Узима се на знање информација. 

 

 * Председник на крају седнице констатује се да је свим члановима достављен 

материјал о споровима који се воде пред Вишим судом против Адвокатске коморе 

Војводине. Позива колеге да се упознају са материјалом и да дају ако имају неке 

предлоге или да се појаве као умешачи у тим споровима. 

 

Узима се на знање информација. 

 

Седница закључена у 21,00 час. 

 

 



         Записник водила 

Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 

           Марија Белић 
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