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-ЗА АДВОКАТСКУ КОМОРУ ВОЈВОДИНЕ 

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА ПРЕКО  Zoom АПЛИКАЦИЈЕ 

 

Кроз Пројекат ОЕБС-а снимљени су оn-line округли столови на теме: „Поступање адвоката 

у кривичном поступку и „Кодекс професионалне етике адвката“. 

Друга фаза овог Пројекта је да се одрже округли столови – дискусије преко Zoom 

апликације, тако што ће се исти одржавати по темама: 

1. Главни претрес и правни лекови 

2. Одбране по службеној дужности 

3. Предистрага и истрага 

4. Кодекс професионалне етике адвката 

План је да се округли столови преко Zoom апликације одржа у децембру 2020. и јануару 

2021. године. 

ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

 Дана 8.9. и 10.12.2020. године за подручје Адвокатске коморе Војводине, биће 

одржано 7 on-line oкруглих столова – дискусија преко Zoom апликације на тему 

„Главни претрес и правни лекови“ , предавачи – адвокати Владимир Бељански и др 

Вељко Делибашић, и то тако што ће се 2 дана одржати по 2 округла стола и 1 дан 3, 

према сатници коју предавачи  одреде. 

 Дана 14., 17., и 18.12.2020. године за подручје Адвокатске коморе Војводине 7 on-line 

oкруглих столова – дискусија преко Zoom апликације на тему „Кодекс професионалне 

етике адвоката“ предавачи – адвокати Југослав Тинтор и Александар Поповић, с тим 

што ће 14. и 18.12.2020. одржати по два округла стола са почетком: први од 16:30-

17:30, други од 18:00 до 19:00, а дана 17.12.2020. године три округла стола са 
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почетком првог од 15:00 до 16:00 сати, а друга два од 16:30 до 17:30 и  од 18:00 до 

19:00 сати. 

Молим Вас да заинтересоване адвокате обавестите о датумима одржавања ових on-

line oкруглих столова и темама за сваки, као и да их позовете да се пријаве и доставе 

своје e-mail адресе, како би им благовремено били послати позиви и линкови за 

пријављивање за учешће на истима. 

 

С поштовањем, 

Секретар Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, 

Јасмина В.Милутиновић 


