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АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
Змај Јовина 20/I, 21000 Нови Сад 

Тел/Факс:+381 (0) 21 529 459;+381 (0) 21 521 235 
E-mail:ak.vojvodine@sbb.rs 

 
Број:1-8/2017 

Дана, 24. 11. 2017. године 
 
 

ЗАПИСНИК 
 СА 8. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    
ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

дана 24. 11. 2017. године 
 
 Седници присуствују: Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, 
Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног 
одбора и чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Јожа Ласло, Владислав 
Костић, Јован Михајловић, Александар Мољац, Душан Николић, Мирко Рапајић, 
Слободан Режа, Србислав Спајић и Драган Вујовић.  
 Одсутни: Владимир Бељански, председник АК Војводине и Кнези Антун, 
члан Управног одбора Адвокатске коморе Војводине. 
 Седници присуствују и: Бесеровац Љубица, Радишић Гутеша Весна, 
Коњевић Драган и Добросављев Срђан, председници огранака АКВ, Арсић Тања и 
Марић Рајко, чланови УО АКВ у АКС. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 
Потпредседник АК Војводине Биљана Бјелетић наводи да ће она, због 

болести председника, водити данашњу седницу Управног одбора. 
Потпредседник АК Војводине отвара 8. седницу Управног одбора у овом 

сазиву и констатује да Управни одбор има кворум потребан за рад и одлучивање 
(10 присутних чланова) и да су се колеге Режа и Басарић јавили да су на уласку у 
Нови Сад, али да ће каснити због саобраћајне гужве. 

Потпредседник АК Војводине чита предложени дневни ред. 
Пре гласања о предложеном дневном реду, потпредседник АК Војводине 

наводи да је председник АК Војводине предложио да се на данашњој седници 
изабере и Комисија за израду Пословника о раду Управног одбора, јер је неопходно 
да се усклади са последњим изменама Статута АКВ. Ово би било додато под 
тачком 10. дневног реда. 
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Потпредседник ставља на гласање предложени дневни ред са предложеном 
допуном тачке 10. дневног реда „Формирање Комисије за израду Пословника о 
раду Управног одбора АК Војводине“. 

 
Након гласања констатује се да је Управни одбор једногласно усвојио 

следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање записника са претходне седнице 
3. Извештај председника АК Војводине 
4. Извештај секретара АК Војводине 
5. Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању 

АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године 
6. Потврђивање Правила о раду Огранка АК Војводине у Зрењанину 
7. Формирање Комисије за израду акта о накнади путних трошковима 
8. Формирање Комисије за израду акта о коришћењу платних картица и 

трошкова репрезентације 
9. Доношење одлуке о модернизацији или изради нове интернет стране 

АКВ 
10. Формирање Комисија за: 

- Казнено право 
- Етичка питања 
- Израду Пословника о раду Управног одбора АК Војводине 

11. Избор председника Комисије за праћење прописа(предлог:Никола 
Стеванић, адвокат у Новом Саду) 

12. Доношење одлуке о куповини камере за потребе Академије АКВ 
13. Проширење Комисије за предлагање положаја адвокатуре у новом 

Уставу (предлог:Милица Кулиџан, адвокат у Кикинди) 
14. Учлањење АК Војводине у Европску федерацију комора   
15. Предлог измена и допуна Правилника о Фонду солидарности 
16. Именовање в.д. заменика дисциплинског тужиоца АКВ 
17. Финансијски извештај стручне службе 
18. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 

остале     промене 
 

2. Усвајање записника са претходне седнице  
  
            Потпредседник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне 
седнице Управног одбора, односно да ли се овај записник усваја?  
            Михајловић Јован износи да опет мора да стави примедбу да не може да 
усваја записник неко ко није присуствовао тој седници. Сматра да у вези записника 
треба само стављати примедбе, а не усвајати га. Из тог разлога ће сада бити 
уздржан када се буде гласало. 
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            Потпредседник АК Војводине наводи да је то материја која би на пример 
могла да се регулише новим Пословником о раду Управног одбора. За сада ћемо 
радити по важећем Пословнику. 
           Потпредседник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са 
претходне седнице Управног одбора. 
            Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор већином 
гласова усваја записник са претходне седнице Управног одбора.  
 

3. Извештај председника АК Војводине 
 

-       Потпредседник наводи да су Измене и допуне Статута АК Војводине и 
Пословник о раду Скупштине АК Војводине усвојени на Скупштини одржаној 04. 
11. 2017. године, ступили на снагу 16. 11. 2017. године. 
 

Узима се на знање информација. 
 

-        Потпредседник наводи да ће се 15. и 16. децембра 2017. године одржати научна 
Конференција о бесплатној правној помоћи, под називом “Бесплатна правна 
помоћ– ratio legis, обим и услови примене” у организацији Министарства правде и 
Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу. За ову Конференцију је 
Управни одбор АК Србије делегирао адвоката Јасмину Павловић и адвоката 
Биљану Бјелетић. Како је колегиница Јасмина Павловић болесна, Биљана Бјелетић 
и Тања Арсић ће припремити научни рад за ову Конференцију испред АК Србије.  

     Управни одбор АК Србије је усвојио платформу деловања у вези са изменама 
Устава РС. (овде се говори и о тексту платформе 

 
Узима се на знање информација. 

 
Предраг Басарић и Слободан Режа, чланови Управног одбора стижу на седницу 
у 18,26 часова. 

 
-        Потпредседник обавештава да Друштво судија Србије уз подршку Мисије 

ОЕБС у Србији, у петак 8. 12. 2017. са почетком у 14 часова у Вишем суду у Новом 
Саду, организује округли сто Уставне измене - полазне основе за успешну реформу 
правосуђа. Наводи да се овај округли сто организује јер су Друштво судија Србије 
и Удружење тужилаца прекинули учешће у јавној расправи о изменама Устава РС у 
делу правосуђа, с обзиром да Министарство правде није у овом процесу 
представило јавности своје полазне основе. 
       Потпредседник пита присутне да ли ће АК Војводине дати подршку Друштву 
судија Србије и Удружењу тужилаца у вези са наведеним? Отвара дискусију. 

 
Душан Николић, члан Управног одбора стиже на седницу у 18,35 часова. 
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 Спајић Србислав се пита како да адвокатура учествује у расправи о Уставу 
кад се не зна полазна основа? Пита се коме и чему онда дајемо подршку? Сматра да 
је оправдан потез Друштва судија Србије и Удружења тужилаца којим напуштају 
расправу о Уставу јер се не зна полазна основа. 
 Потпредседник наводи да су представници наше Коморе на сваком од 
досадашњих округлих столова о измени Устава изнели такву примедбу. 
 Спајић Србислав сматра да Друштву судија Србије и Удружењу тужилаца 
треба дати подршку за такав став, јер се не зна полазна основа. 
 Арсић Тања наводи да су њени утисци да Министарство правде адвокатуру 
не гледа као део правосуђа, јер они правну помоћ сматрају пружањем услуга и тиме 
нас сврставају у Закон о услугама (Акционим планом је адвокатура сврстана у 
Закон о услугама). Медији уопште не извештавају о учешћу адвокатуре на овим 
округлим столовима, али је то једино место где можемо да кажемо свој став. 
 Михајловић Јован сматра да је постављени проблем политичке природе и 
сматра да адвокатура треба да се бори, а не да се повуче. Треба да учествујемо у 
јавној расправи, а ако подржавамо Друштво судија Србије и Удружење тужилаца, 
онда ни ми не треба да учествујемо у јавној расправи – о чему одлуку доноси АК 
Србије, а не АК Војводине. Сматра да се треба борити. 
 
 Потпредседник наводи да ћемо ускладити деловање са АК Србије. 

Узима се на знање информација. 
 

Усваја се извештај у целости. 
 

4. Извештај секретара АК Војводине 
 

а) Секретар обавештава да је Огранак АКВ у Панчеву доставио одлуку свог 
Извршног одбора којом се усваја понуда „Пан прозор“ доо Панчево за израду, 
испоруку и монтажу ПВЦ елемената за пословни простор Огранка у износу од 1680 
евра, са плаћањем по курсу Addiko banke на дан уплате, са уплатом аванса у износу 
од 60%, а остатак по испоруци и уградњи. Огранак АКВ у Панчеву је ову одлуку 
поднео Управном одбору на потврђивање, а плаћање ће бити реализовано са 
подрачуна овог Огранка. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Одобрава се плаћање износа од 1680 евра (са плаћањем по курсу Addiko 

banke на дан уплате) „Пан прозору“ доо Панчево, за израду, испоруку и 
монтажу ПВЦ елемената за пословни простор Огранка АКВ у Панчеву.  

Плаћање ће бити реализовано са подрачуна Огранка АКВ у Панчеву. 
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б) Секретар обавештава да је Огранак АКВ у Панчеву доставио одлуку свог 
Извршног одбора којом се члановима Извршног одбора, Скупштине Огранка и 
радних тела Огранка признају путни трошкови за долазак на састанке ових тела у 
висини путних трошкова у складу са одредбама општих аката АКВ. Огранак АКВ у 
Панчеву је ову одлуку поднео Управном одбору на потврђивање, а плаћање ће бити 
реализовано са подрачуна овог Огранка. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Одобрава се члановима Извршног одбора, Скупштине и радних тела 

Огранка АКВ у Панчеву исплата путних трошкови за долазак на састанке ових 
тела у висини путних трошкова у складу са одредбама општих аката АКВ 

Плаћање ће бити реализовано са подрачуна Огранка АКВ у Панчеву. 
 
в) Секретар обавештава да је Огранак АКВ у Панчеву доставио одлуку свог 

Извршног одбора којом се техничком секретару овог Огранка Наташи Петровић 
повећава накнада за рад на износ од нето 30.000,00 динара, са почетком примене од 
давања сагласности Управног одбора АК Војводине. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Управни одбор даје сагласност на одлуку Извршног одбора Огранка АКВ 

у Панчеву којом се техничком секретару овог Огранка Наташи Петровић 
повећава накнада за рад на износ од 30.000,00 динара нето, са почетком 
примене од давања сагласности Управног одбора АК Војводине. 

Плаћање ће бити реализовано са подрачуна Огранка АКВ у Панчеву. 
 
г) Секретар обавештава да је Станков Слободан, адвокат у Зрењанину, 

координатор пројекта бесплатне правне помоћи за Зрењанин доставио захтев за 
закључивање уговора о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за 
Општину Житиште за 2017. годину. Наводи се да су адвокати Огранка АКВ у 
Зрењанину током целе 2017. године једном недељно пружали услуге бесплатне 
правне помоћи за Општину Житиште јер је преостало средстава из 2016. године, а 
Општина Житиште је заинтересована да се сарадња настави (претходни уговор је 
истекао 31. 12. 2016.године). У прилогу захтева је достављен и нацрт уговора за 
2017. годину. Секретар ставља на гласање предлог да се одобри закључивање 
наведеног уговора. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 
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Одобрава се закључивање уговора о наставку рада Службе бесплатне 
правне помоћи за Општину Житиште за 2017. годину. 

Овлашћује се председник Огранка АКВ у Зрењанину адвокат Весна 
Радишић Гутеша да у име АК Војводине потпише уговор са Општином 
Житиште о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за 2017. годину. 

д) Секретар извештава да је Веће предавача Академије АК Војводине 
доставило предлог да се за предавача именује Исидора Николић Савин, адвокат у 
Новом Саду. 

Секретар ставља на гласање предлог. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Усваја се предлог Већа предавача Академије АК Војводине и именује се 

Исидора Николић Савин, адвокат у Новом Саду, за предавача Академије 
Адвокатске коморе Војводине. 

 
ђ) Секретар обавештава присутне да је председник Већа предавача адвокат 

Бранко Татић доставио План рада Академије АК Војводине за 2018. годину. Текст 
предлога вам није могао бити достављен раније јер је Комори достављен јуче, па је 
зато умножен и подељен свима данас.  

Мирко Рапајић коментаришући предложени План рада сматра да је тачка 6. 
„Обука о родној равноправности“ са предавачима ван адвокатуре - срамота, као и 
предавање о Кафкином „Процесу“ и да за овако нешто не треба давати паре. 

Јован Михајловић пита када ће бити изабан декан Академије, с обзиром да је 
он лице одговорно за рад Академије, а не председник Већа предавача. 

Секретар одговара да још увек нема предлога за личност декана Академије, 
а потребно је постићи шири консенсус. 

Секретар ставља на гласање предлог Плана рада Академије АК Војводине за 
2018. годину. 

Након гласања, (5 гласова „за“, 6 „уздржаних“), секретар констатује да 
одлука није донета. 

 
е) Секретар обавештава присутне да је Адвокатска комора Црне Горе 

упутила позив за присуство обележавању Дана адвоката ове Коморе који ће се 
одржати 15-17. децембра 2017. године у Будви. Секретар обавештава да ће ићи он и 
председник, па пита присутне ко је још заинтересован. 

Након краће консултације међу присутнима, предлаже се да Адвокатску 
комору Војводине на обележавању Дана адвоката Адвокатске коморе Црне Горе 
представљају Владимир Бељански, председник, Милан Караћ, секретар Управног 
одбора, Биљана Бјелетић, потпредседник и Александар Мољац, члан Управног 
одбора. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
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О Д Л У К У 
 
Адвокатску комору Војводине на обележавању Дана адвоката 

Адвокатске коморе Црне Горе представљају Владимир Бељански, председник, 
Милан Караћ, секретар Управног одбора, Биљана Бјелетић, потпредседник и 
Александар Мољац, члан Управног одбора. 

 
 ж) Секретар обавештава да су Владимир Бељански, Горан Станивуковић, 
Биљана Бјелетић и он присуствовали изборној Скупштини АК Шапца 3-5. 
новембра 2017. године, а Вујовић Драган и Мољац Александар су присуствовали 
Данима адвокатуре АК Чачка дана 11. новембра 2017. године. 
  Како су ова два догађаја били између две седнице Управног одбора, секретар 
предлаже да се донесу одлуке којима се одобрава путовање напред наведеним 
адвокатима, као и да се одобре настали путни трошкови. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

О Д Л У К У 
 

Владимиру Бељанском, Горану Станивуковићу, Милану Караћу, 
адвокатима у Новом Саду и Биљани Бјелетић, адвокату у Панчеву одобрава се 
пут у Бању Ковиљачу ради присуствовања изборној Скупштини АК Шапца у 
периоду 3-5. новембра 2017. године, као и плаћање насталих путних трошкова. 
 Драгану Вујовићу, адвокату у Старој Пазови и Александру Мољцу, 
адвокату у Новом Саду одобрава се пут у Краљево ради присуствовања Данима 
адвокатуре АК Чачка дана 11. новембра 2017. године, као и плаћање насталих 
путних трошкова. 

 
з) Секретар обавештава да се Комори обратила Кисин Јована, адвокат у Бања 

Луци са захтевом за давање информација, тачније неку врсту тумачења од стране 
АК Војводине поводом уписа у именик Б адвоката страних држављана. Њен захтев 
са образложењем ће бити прослеђен свим члановима Управног одбора мејлом до 
наредне седнице, када ћемо моћи да дискутујемо о захтеву након што се упознате 
са његовом садржином. Захтев је специфичан и може да има реперкусија у 
будућности, а тиче се признавања правосудног испита положеног у Републици 
Српској. 

 
Узима се на знање информација. 

 
и) Секретар обавештава да смо на претходним седницама донели решења 

којима се утврђује да су се стекли услови за престанак обављања адвокатске 
делатности за Мартиновић Недељка, адвоката у Панчеву и Вукићевић Миодрага, 
адвоката у Врбасу, због неизмиривања материјалних обавеза према Адвокатској 
комори Војводине у року дужем од 6 месеци.  

Колеге су након доношења овог решења измириле своја дуговања према 
Комори, те секретар предлаже да Управни одбор стави ван снаге решења број 18-



 8 

8/17 од 06. 10. 2017. године  и 18-6/17 од 01. 09. 2017. године којима се утврђује да 
су испуњени услови за престанак права на бављење адвокатуром адвокату 
Мартиновић Недељку из Панчева и адвокату Вукићевић Миодрагу из Врбаса, због 
неизмиривања материјалних обавеза дуже од 6 месеци. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење бр. 18-8/17 од 06. 10. 2017. године којим 
је утврђено да су испуњени услови за престанак права на бављење адвокатуром 
адвокату Мартиновић Недељку из Панчева. 
 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење бр. 18-6/17 од 01. 09. 2017. године којим 
је утврђено да су испуњени услови за престанак права на бављење адвокатуром 
адвокату Вукићевић Миодрагу из Врбаса. 

 ј) Секретар подсећа да се на прошлој седници расправљало о захтеву 
Штрбац Радована и да је колега дао своје изјашњење на самој седници. Секретар 
наводи да је у међувремену извршио додатне провере.  

Штрбац Радован је поднео захтев да му се укине изречена мера привремене 
забране обављања адвокатске делатности и у том предмету постоји коначна одлука 
АК Србије којом је тај захтев одбијен. 
 Затим постоји захтев који је Штрбац Радован поднео да му се омогући 
плаћање дуга на рате и захтев да се стави ван снаге решење о брисању из Именика 
адвоката, односно да се поново упише у Именик адвоката. 
 Секретар наводи да је у овом случају кључна ствар члан 37. и члан 43. 
Статута АК Војводине, односно тумачење ових чланова – да ли у случају изречене 
привремене мере забране обављања адвокатуре постоји обавеза плаћања чланарине 
или не. Секретар наводи да је његово лично мишљење да, с обзиром да за време 
трајање привремене забране адвокат задржава статус адвоката, постоји и његова 
обавеза плаћања чланарине и да ће његов предлог бити да се донесе одлука којом 
ће се утврдити услови за брисање и извршити брисање Штрбац Радована из 
Именика адвоката, а предложио би и да се одбије захтев за плаћање дуга на рате. 
Друга опција би била да се поступак обустави, ако сматрамо да нема услова да се 
донесе одлука о брисању из Именика адвоката. 
 Михајловић Јован пита из ког разлога би сада Штрбац Радован био брисан? 
 Секретар одговара да би брисање било из истог разлога као и први пут, због 
необављања адвокатске делатности дуже од шест месеци. 
 Михајловић Јован наводи да је необављање адвокатске делатности дуже од 
шест месеци засновано на фикцији наведеној у Закону да „се сматра да се адвокат 
не бави адвокатуром дуже од шест месеци уколико у том року не измирује 
материјалне обавезе према адвокатској комори“. Мишљења је да обавеза адвоката 
да измирује материјалне обавезе за време привремене забране свакако постоји, али 
сматра да је чињеница неплаћања чланарине предмет за вођење дисциплинског 
поступка, а не основ да Управни одбор доноси одлуку о брисању из тог разлога 
(поготово што је Управни одбор донео одлуку о забрани обављања адвокатске 
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делатности за овог адвоката и имамо непосредна сазнања да из тог разлога не 
обавља делатност). Предлаже да се поступак обустави пред Управним одбором али 
да се предмет проследи дисциплинским органима јер постоји дисциплински 
преступ због неплаћања чланарине. 
 Костић Владислав цитира и члан 36. Статута АК Војводине. 
 Секретар предлаже да се доношење одлуке више не одлаже јер је овај 
предмет био „у фиоци“ преко годину дана. 
 Мољац Александар и Бјелетић Биљана се, на свој захтев, искључују из 
гласања (Мољац Александар јер је био одређен за привременог заменика 
канцеларије код првог решења о привременој забрани, а Бјелетић Биљана јер је 
била члан Управног одбора АК Србије када се у другом степену решавало у овом 
предмету). 
 Секретар ставља на гласање предлог одлуке да се утврђује да су се испунили 
услови за брисање из Именика адвоката АК Војводине за Штрбац Радована. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (1 “за“, 7 „против“, 2 
„уздржана“) доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Обуставља се поступак у предмету Адвокатске коморе Војводине број 
25-1/13, јер се нису стекли законом прописани услови за доношење одлуке о 
престанку права на бављење адвокатуром Штрбац Радовану, адвокату у Новом 
Саду. 

 
к) Секретар обавештава да су Љубљанац Вања, Пувача Милан, Томичић 

Борис, Лотина Марко, адв.приправници у Новом Саду, Табаков Александар, адв. 
приправник у Футогу и Воркапић Недељка, адв.приправник у Сомбору поднели 
захтеве за продужење приправничке вежбе за четврту годину.  

Захтеви су благовремени и образложени те секретар предлаже да се усвоје. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одобравају се захтеви за продужење адвокатско приправничке вежбе за 
четврту годину за Љубљанац Вању, Пувача Милана, Томичић Бориса, Лотина 
Марка, адв.приправнике у Новом Саду, Табаков Александра, адв. приправника у 
Футогу и Воркапић Недељку, адв.приправника у Сомбору. 

 
Секретар наводи да је захтев за продужење вежбе за трећу годину поднео 

Вујичић Александар, адв.приправник у Врбасу, али да је захтев неблаговремен, те 
предлаже да се захтев одбије. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (12 гласова „за“, 1 
„уздржан“) доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБИЈА СЕ захтев Вујичић Александра, адвокатског приправника у 
Врбасу и Милић Милана, адвоката у Врбасу за продужење адвокатско 
приправничке вежбе на период од годину дана као неблаговремен. 

 
5. Извештај „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању 

АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 06. 2017. године 
 

Потпредседник АК Војводине даје реч председници Комисије за избор 
ревизорске куће Тања Арсић.  

Тања Арсић наводи да су сви имали прилику да се упознају са извештајем 
„Еуроаудита“ о финансијском пословању АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 
30. 06. 2017. године. Једина примедба коју је она добила је упућена од стране 
адвоката Горана Станивуковића, а то је да не стоје наводи из извештаја да он није 
рефундирао све трошкове путовања своје супруге јер је он то учинио, што је 
потврдила стручна служба наше Коморе. Других питања и захтева није било. 

Предлаже да се расформира Комисија за избор ревизорске куће јер је 
завршила свој рад, а да се формира Комисија која би проверила наводе из 
ревизорског извештаја (плаћања за која не постоје одлуке, неприбављање више 
понуда за веће трошкове нпр.осигурања и слично). Као континуитет предлаже за 
председника ове Комисије Предрага Басарића који би изабрао своје сараднике или 
да њих изабере Управни одбор. 

Потпредседник АК Војводине наводи да је управо то био и предлог 
председника Коморе. 

Режа Слободан наводи да је прво потребно усвојити извештај.  
Спајић Србислав пита шта је рекао ревизор о ненаменском трошењу 

средстава у Комори? Закључак у извештају је да су средства трошена у функцији 
делатности са одређеним мањкавостима. Предлаже да се формира Комисија која ће 
утврдити да ли постоји нечија лична одговорност, па ако утврде да је било 
ненаменског трошења средстава да се поднесе кривична пријава против тог лица. 

Басарић Предраг сматра да је „Еуроаудит“ радио овај извештај као што се 
ради вештачење – што значи преглед финансијске документације, а не финансијску 
форензику. Комисија која ће се формирати треба да види да ли постоји 
материјална, дисциплинска или кривична одговорност нечија. 

Мољац Александар предлаже да чланови ове Комисије буду преузети из 
састава досадашње Комисије за избор ревизорске куће. 

Арсић Тања се захваљује на поверењу, али не може да постигне и ту обавезу 
уз све обавезе које има, а Предраг Басарић ће наставити тај континуитет. 

Режа Слободан сматра да ова Комисија треба да да предлоге за конкретне 
мере које треба предузети. 

Потпредседник АК Војводине предлаже да се констатује да је Комисија за 
избор ревизорске куће обавила свој задатак и да као таква више не постоји.  

Потпредседник АК Војводине наводи да се Извештај „Еуроаудит“ доо из 
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Београда о финансијском пословању АК Војводине у периоду 18. 01. 2014. до 30. 
06. 2017. године не усваја, он је такав какав јесте. 

Потпредседник АК Војводине предлаже да се формира Комисија која ће на 
основу навода из Извештаја „Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском 
пословању АК Војводине проценити и дати предлоге за предузимање мера за 
заштиту угледа и имовине Адвокатске коморе Војводине. За председника ове 
Комисије предлаже Предрага Басарића, који ће дати предлог Управном одбору за 
пет чланова ове Комисије. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Формира се Комисија која ће на основу навода из Извештаја 

„Еуроаудит“ доо из Београда о финансијском пословању АК Војводине 
проценити и дати предлоге за предузимање мера за заштиту угледа и имовине 
Адвокатске коморе Војводине.  

За председника ове Комисије именује се Предраг Басарић, адвокат у 
Панчеву, који ће дати предлог Управном одбору за пет чланова ове Комисије. 

 
6. Потврђивање Правила о раду Огранка АК Војводине у Зрењанину 

 
 Секретар наводи да је Огранак АК Војводине у Зрењанину доставио 
Управном одбору на потврђивање Правила о раду Огранка која су донета на 
Скупштини овог Огранка дана 25.10. 2017. године. Ова Правила су свима 
достављена у материјалу за ову седницу.  
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
 ПОТВРЂУЈУ СЕ Правила о раду Огранка Адвокатске коморе Војводине у 
Зрењанину, донета на Скупштини Огранка дана 25. 10. 2017. године. 

 
7. Формирање Комисије за израду акта о накнади путних трошковима 
8. Формирање Комисије за израду акта о коришћењу платних картица 

и трошкова репрезентације 
 

Потпредседник АК Војводине наводи да је материја тачке 7. и 8. сродна јер 
се обе тичу финансија АК Војводине и њихово формирање је резултат извештаја о 
финансијском пословању Коморе. Пита присутне да ли се слажу да се формира 
јединствена Комисија за ове две тачке дневног реда која би сачинила предлог акта 
о накнади путних трошкова  и коришћењу платних картица и трошкова 
репрезентације АК Војводине. 

Сви присутни се слажу са предлогом потпредседника АК Војводине. 
Потпредседник АК Војводине наводи да је предлог председника АК 
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Војводине да се за председника ове Комисије именује Јован Михајловић, адвокат у 
Зрењанину. 

Јован Михајловић се слаже, али наводи да ће за сачињење овог предлога 
временски требати сигурно два до три месеца. 

      Потпредседник АК Војводине закључује да ће предлог овог акта бити 
сачињен за мартовску седницу Управног одбора. 

Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог да се формира 
Комисија која ће сачинити предлог акта о накнади путних трошкова  и коришћењу 
платних картица и трошкова репрезентације АК Војводине, као и да се за 
председника ове Комисије именује Јован Михајловић, адвокат у Зрењанину. 

Уследила је краћа дискусија након које је закључено да је нови предлог да 
се не формира Комисија за сачињење Предлога акта о накнади путних трошкова  и 
коришћењу платних картица и трошкова репрезентације АК Војводине, већ да се за 
сачињење овог Предлога овласти Јован Михајловић, адвокат у Зрењанину. Након 
сачињења Предлога, исти ће бити упућен члановима Управног одбора. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Овлашћује се Јован Михајловић, адвокат у Зрењанину да сачини Предлог 

акта о накнади путних трошкова и коришћењу платних картица и трошкова 
репрезентације Адвокатске коморе Војводине. 

 
 

9. Доношење одлуке о модернизацији или изради нове интернет стране 
АКВ 
 

       Потпредседник АК Војводине наводи да колега Срђан Поповић који је 
задужен за одржавање сајта АК Војводине одсутан, па ће секретар изнети 
материјал за ову тачку дневног реда. 

       Секретар износи да је колега Срђан Поповић обавио разговор са кућом која 
је правила постојећи сајт Коморе и постигао је договор да се у оквиру постојећег 
уговора и постојеће месечне накнаде (без додатне накнаде) изврши модернизација 
постојеће интернет стране АК Војводине. 

 
Узима се на знање информација. 

 
10. Формирање Комисија за: 

- Казнено право 
- Етичка питања 
- Израду Пословника о раду Управног одбора АК Војводине 

 
Потпредседник АК Војводине износи да је под овом тачком дневног реда 

предвиђено формирање три комисије. Даје реч секретару да изнесе предлоге. 
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Секретар наводи да су огранци АК Војводине у Сремској Митровици, 
Панчеву, Зрењанину и Новом Саду доставили своје предлоге за чланове Комисије 
за казнено право (пун назив је Комисија за прописе и правну праксу из области 
казненог права) и то: Ђурић Биљану, адвоката у Старој Пазови, Бокшан Ђорђа, 
адвоката у Панчеву,Ђорђевић Мирослава, адвоката у Зрењанину, Цветковић Петра, 
Мркшић Јасну, Арсенијевић Бошка и Унковић Милана, адвоката у Новом Саду. 

Коњевић Драган, председник Огранка АКВ у Сомбору предлаже за члана 
Пешић Милана, адвоката у Оџацима. 

Јожа Ласло, члан Управног одбора у име Огранка АКВ у Суботици, 
предлаже за члана Јухас Ђурић Виктора, адвоката у Суботици. 

Потпредседник АК Војводине предлаже да се формира Комисија за прописе 
и правну праксу из области казненог права у саставу: Ђурић Биљана, адвокат у 
Старој Пазови, Бокшан Ђорђе, адвокат у Панчеву,Ђорђевић Мирослав, адвоката у 
Зрењанину, Цветковић Петар, Мркшић Јасна, Арсенијевић Бошко, Унковић Милан, 
адвокати у Новом Саду, Пешић Милан, адвокат у Оџацима и Јухас Ђурић Виктор, 
адвокат у Суботици. За координатора ове Комисије се предлаже Цветковић Петар, 
адвокат у Новом Саду. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Формира се Комисија за прописе и правну праксу из области казненог 

права у саставу: Ђурић Биљана, адвокат у Старој Пазови, Бокшан Ђорђе, 
адвокат у Панчеву, Ђорђевић Мирослав, адвоката у Зрењанину, Цветковић 
Петар, Мркшић Јасна, Арсенијевић Бошко, Унковић Милан, адвокати у Новом 
Саду, Пешић Милан, адвокат у Оџацима и Јухас Ђурић Виктор, адвокат у 
Суботици.  

За координатора ове Комисије се именује Цветковић Петар, адвокат у 
Новом Саду. 

 
Секретар предлаже да Управни одбор формира Комисију за етичка питања и 

да се позову огранци АКВ да доставе своје предлоге за чланове ове Комисије. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Формира се Комисија за етичка питања. 

      Огранци Адвокатске коморе Војводине доставиће своје предлоге за 
чланове ове Комисије. 

 
Секретар предлаже да Управни одбор формира Комисију за израду 

Пословника о раду Управног одбора АК Војводине, како би се ускладио са 
најновијим изменама Статута АКВ. Као чланове ове Комисије предлаже 
председника АКВ Владимира Бељанског и себе, Милана Караћа, секретара 
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Управног одбора као неког ко највише примењује овај Пословник. Такође, 
предлаже да се позову огранци АКВ да доставе своје предлоге за чланове ове 
Комисије. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Формира се Комисија за израду Пословника о раду Управног одбора АК 

Војводине.  
За чланове ове Комисије именују се Владимир Бељански и Милан Караћ, 

адвокати у Новом Саду. 
Огранци Адвокатске коморе Војводине доставиће своје предлоге за 

остале чланове ове Комисије. 
 

11.  Избор председника Комисије за праћење прописа 
 

Потпредседник АК Војводине наводи да је Тања Арсић, председник 
Комисије за праћење прописа дала оставку на ову функцију и предложила да се на 
место председника ове Комисије именује Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду, 
као и да се ова Комисија прошири са још једним чланом, колегиницом Дејаном 
Спасојевић Иванчић, адвокатом у Новом Саду. 

Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог да се констатује 
оставка Тања Арсић на место председника Комисије за праћење прописа, да се 
именује Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду на место председника Комисије 
за праћење прописа и да се Комисија прошири са Дејаном Спасојевић Иванчић, 
адвокатом у Новом Саду. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Управни одбор констатује оставку Тање Арсић на место председника 

Комисије за праћење прописа. 
Именује се Стеванић Никола, адвокат у Новом Саду на место 

председника Комисије за праћење прописа. 
Именује се Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат у Новом Саду за члана 

Комисије за праћење прописа. 
 
 Спајић Србислав, уз извињење, напушта седницу у 19,40 часова. 
 

12. Доношење одлуке о куповини камере за потребе Академије АКВ 
 

Потпредседник АК Војводине подсећа да је на претходној седници било 
речи о томе да се предавања и трибине снимају како би могле бити презентоване на 
сајту Коморе. У ту сврху неопходно је купити камеру, колега Срђан Поповић је 
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навео да ова куповина не изискује значајна средства. 
Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог да се купи камера 

за потребе Академије АК Војводине. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
Одобрава се куповина камере за потребе Академије Адвокатске коморе 

Војводине. 
 
13. Проширење Комисије за предлагање положаја адвокатуре у новом 

Уставу (предлог:Милица Кулиџан, адвокат у Кикинди) 
 

Потпредседник АК Војводине наводи да је предлог одлуке да се Комисија за 
предлагање положаја адвокатуре у новом Уставу прошири са још једним чланом, 
Милицом Кулиџан, адвокатом у Кикинди. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

Милица Кулиџан, адвокат у Кикинди именује се за члана Комисије за 
предлагање положаја адвокатуре у новом Уставу. 

 
14. Учлањење АК Војводине у Европску федерацију комора   

 
Потпредседник АК Војводине поводом ове тачке дневног реда даје реч Рајку 

Марићу, председнику Комисије за међународне односе. 
Рајко Марић наводи да је Федерација Европских комора ФБЕ  основана у 

Барселони 1992. године као наследник „Conférence des Grands Barreaux d’Europe“  
чије је званично седиште у Страсбуру. 

Чланство у федерацији отворено је за све националне и регионалне 
адвокатске коморе као и за правна удружења. Данас федерација има 250 чланова-
комора које представљају око 800.000 адвоката. 

Чланство у федерацији омогућава јединствену прилику за размену 
искустава,  информација, расправљање уобичајених проблема који проистичу у 
данашњим временима великих промена, све са циљем препознавања нових изазова 
професије и проналажења  најбољих решења за клијенте и наше колеге.   

      Принципи на којим је заснована федерација јесу: 
- одбрана основних принципа постављених у Европској конвенцији о 

људским правима, 
- гарантовање услуге независних адвоката за појединце и компаније, 
- стварање независне организације која ће осигурати поштовање основних 

принципа адвокатске професије у Европи,  
- препознавање појединачне улоге адвокатских комора Европе у одбрани свих 

слобода против било које политичке, економске и правосудне власти. 
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      Увидевши да се ради о респектабилној организацији, Рајко Марић је 
организовао састанак са генералним секретаром г.Чарлсом Кауфхолдом (иначе 
дугогодишњим председником Адвокатске коморе Луксембурга) и исказао интерес 
АК Војводине за потенцијално учлањење у ФБЕ. О састанку је информисана и 
председница гђа Сара Чендлер  која  нас је и позвала да званично поднесмо захтев 
за учлањење. Рајко Марић сматра да би учлањење АК Војводине у ФБЕ било од 
великог значаја за нашу комору и спреман је да наставак и усавршавање ове 
сарадње настави  као представник АК Војводине у ФБЕ. 

Чланарина се плаћа према броју адвоката и за нашу Комору би износила 
1000 евра годишње. 

Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог о учлањењу АК 
Војводине у Европску федерацију комора, плаћању чланарине и именовању Рајка 
Марића за представника АК Војводине у овој организацији. 

Јован Михајловић пита да ли именовање Рајка Марића за представника у 
овој организацији значи да председник АК Војводине не може да представља 
Комору у овој организацији? По нашим актима представник Коморе је председник. 

Рајко Марић одговара да његово именовање не значи да председник не може 
да представља Комору у овој организацији, већ је његова функција представника 
координација између Коморе и ове организације. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
 Адвокатска комора Војводине приступиће Европској федерацији комора, 
уз плаћање годишње чланарине у износу од 1000 евра. 
 Рајко Марић, председник Комисије за међународне односе именује се за 
представника АК Војводине у Европској федерацији комора. 
 

15. Предлог измена и допуна Правилника о Фонду солидарности 
 

Потпредседник АК Војводине даје реч Бранимиру Радовановићу, као 
аутору. 
Бранимир Радовановић наводи да су он и колега Пашти Ервин усвојили неке 

примедбе изнете на Скупштини АК Војводине, за које су сматрали да су на месту, 
као и да је добио примедбе колеге Јована Михајловића. Сматра да Фонд 
солидарности треба да буде на добровољној бази, без обзира на примедбе колега да 
чланство треба да буде обавезно, па је зато предложено решење о прелазном 
периоду од два месеца након којег би се колеге изјасниле да ли желе или не желе да 
буду чланови овог Фонда.  

На питање Јована Михајловића да ли је и грип разлог за тражење новчане 
помоћи, Бранимир Радовановић наводи да се комплетна листа болести не може 
урадити јер би била бесконачна.  

Костић Владислав пита шта ће се десити ако он нпр. уплаћује средства, а у 
Фонду не буде довољно средстава да ми се исплати помоћ? 
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Ервин Пашти одговара да ће се тада износ исплате сразмерно смањити. 
Костић Владислав закључује да ће неко добити више, а неко мање за исту 

ствар. 
Потпредседник АК Војводине сматра да треба утврдити минималан број 

чланова Фонда да би Фонд функционисао нормално. 
Мољац Александар сматра да би Фонд требао да буде обавезан, а да се из 

постојеће чланарине издвоји део средстава за овај Фонд. 
Михајловић Јован сматра да одговори на примедбе које је упутио нису 

правно аргументовани. 
Режа Слободан наводи да се слаже са примедбама које је упутио 

Михајловић Јован члановима Управног одбора, као и да је пажљиво проучио и 
Предлог измена и допуна Правилника о фонду солидарности и достављене 
примедбе. Сматра да Фонд мора бити обавезан ако ће бити регулисан актом 
Коморе и наводи да је Предлог пун волунтаризма и дискриминације и да је против 
оваквог Предлога. 

Секретар наводи да не може да се сложи са аргументом да ако је чланство у 
Фонду добровољно, да онда не треба његов рад да буде регулисан актом Коморе. 
Такође, у вези са примедбама да неће сви чланови Фонда добити исти износ за исту 
болест, сматра да ће свако ко приступа Фонду бити упознат са правилима Фонда и 
знаће да тако нешто може да се деси и уколико прихвата та правила постаје члан, 
тако да ту нема дискриминације. 

Михајловић Јован сматра да средства која се уплаћују за Фонд солидарности 
не могу да дођу на рачун Адвокатске коморе Војводине, јер су то средства само 
одређених адвоката. То да Комора управља и располаже средствима појединих 
адвоката који су чланови овог Фонда је противзаконито. Ми смо правници који 
треба да донесемо исправну одлуку. Најбоље је да ове ствари проверите тако што 
ћете питати  ревизора. 

Потпредседник АК Војводине сматра да се данашње одлучивање о 
Предлогу за измене и допуне може одложити, а да ће се Комора у међувремену 
обратити финансијској кући „Еуроаудит“ од које ће затражити мишљење о 
могућностима оснивања и рада Фонда солидарности. 

Басарић Предраг наводи да је ово озбиљна ствар и да се не може решавати 
без озбиљног методолошког приступа. Стручна служба Коморе је већ 
преоптерећена послом да би још и ово радила. 

Михајловић Јован наводи да је потребно затражити мишљење стручњака да 
ли је у складу са прописима да се средства одређеног броја адвоката (која нису 
средства АК Војводине) примају на рачун Коморе и да органи Коморе одлучују о 
уплати средстава добровољног друштва унутар Коморе појединим адвокатима.  

Потпредседник АК Војводине ставља на гласање предлог да се одлучивање 
о Предлогу за измене и допуне Правилника о Фонду солидарности одложи, а да се 
Комора обрати финансијској кући „Еуроаудит“ од које ће затражити мишљење о 
могућностима оснивања и рада Фонда солидарности. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (10 „за“, 1 „против“ и 1 
„уздржан“) доноси 
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О Д Л У К У 

 
Одлаже се одлучивање о Предлогу за измене и допуне Правилника о 

Фонду солидарности. 
Адвокатска комора Војводине обратиће се финансијској кући 

„Еуроаудит“ од које ће затражити мишљење о могућностима оснивања и рада 
Фонда солидарности Адвокатске коморе Војводине. 
 

16. Именовање в.д. заменика дисциплинског тужиоца АКВ 
 

       Потпредседник АК Војводине наводи да је потребно изабрати вршиоце 
дужности за упражњена места два заменика дисциплинског тужиоца. До ове 
ситуације је дошло због препоруке Управног одбора да се колеге које су изабране 
на више функција у Комори, определе за једну од тих функција.  

        По Статуту постоји могућност да Управни одбор именује вршиоце 
дужности заменика дисциплинског тужиоца и стигла су два предлога: Игњатић 
Данијел, адвокат у Беочину и Ђорђевић Мирослав, адвокат у Зрењанину. 

  Рапајић Мирко сматра да заменици дисц.тужиоца треба да буду изабрани на 
Скупштини која ће бити у децембру. 

 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Именују се за вршиоце дужности заменика дисциплинског тужиоца АК 
Војводине: 

1. Игњатић Данијел, адвокат у Беочину и  
2. Ђорђевић Мирослав, адвокат у Зрењанину 
Вршиоци дужности заменика дисциплинског тужиоца АК Војводине 

ће обављати ову функцију до избора нових заменика. 
 

Секретар Управног одбора, уз извињење, наводи да је заборавио да 
напомене да су ту колеге из Одбора адвокатских приправника, па даје реч 
председнику овог Одбора Александру Будовалчеву.  

Будовалчев Александар обраћајући се присутнима жели да извести да Одбор 
адвокатских приправника тренутно ради на изради Програма обуке адвокатских 
приправника који ће поднети Управном одбору на усвајање. Такође, у изради је и 
мејл адреса Одбора која ће бити на сајту Коморе, а направљена је и анкета која ће 
бити послата свим приправницима како би добили повратне информације у вези са 
Програмом обуке адвокатских приправника. Намеравају да сачине и модел уговора 
о стручном усавршавању који би користили будући адвокатски приправници, имају 
идеје и о размени приправника и путовањима.  

Тања Арсић пита да ли се Програм обуке прави у сарадњи са Академијом 
АК Војводине или самостално? 
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Будовалчев Александар одговара да је Одбор сачинио предлог Програма 
обуке на основу информације да ће у измењеном Статуту бити предвиђено да сваки 
адвокат који има приправника у канцеларији мора да има и Програм обуке за 
адвокатске приправнике који ће регулисати однос адвоката и приправника. 

 
Узима се на знање информација. 

 
17. Финансијски извештај стручне службе 

 
Секретар износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне 

службе за ову седницу.  
Благајник примећује да две трећине колега дугују, а хоћемо да повећамо 

обавезе за још пет евра и да сви плаћају.  
Секретар 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.  

 
18.  Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 

остале промене 

Секретар износи да је за ову седницу 5 кандидата поднело захтев за упис у 
именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 32 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.  Спасојевић Весна, адвокат у Новом Саду 
2.  Лазић Стеван, адвокат у Шиду 
3.  Марјановић Жељко, адвокат у Новом Саду  
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4.  Спасић Предраг, адвокат у Новом Саду 
5.  Илић Марина, адвокат у Новом Саду 

 
  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. Ђерић Андреј, Нови Сад (Зевеђи Оливер, адвокат, Нови Сад)  

2. Стјепановић Никола, Нови Сад (Сињери Игор, адвокат, Нови Сад)  

3. Петровић Јована, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

4. Миловановић Шевић Невена, Сремска Каменица (Џигурски 

Бранимир, адвокат, Сремска Каменица)  

5. Стојић Јелена, Нови Сад (Кесерић Синиша, адвокат, Нови Сад)  

6. Милојевић Јелена, Нови Сад (Миљковић Срђан, адвокат, Нови Сад)  

7. Дујин Слађана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

8. Чуљат Стефан, Нови Сад (Степанов Миливој, адвокат, Нови Сад)  

9. Босић Данка, Петроварадин (Трифковић Ненад, адвокат, 

Петроварадин)  

10. Дражић Јелена, Нови Сад (Радовић Небојша, адвокат, Нови Сад)  

11. Брњица Драгана, Темерин (Ђурђев Душан, адвокат, Темерин)  

12. Новаковић Марко, Беочин (Муртин Јована, адвокат, Беочин)  

13. Бањац Душан, Суботица (Крунић Бране, адвокат, Суботица)  

14. Амбруш Урош, Суботица (Миловановић Урош, адвокат, Суботица)  

15. Вујић Селена, Сремска Митровица (Видић Манастирац Видосава, 
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адвокат, Сремска Митровица)  

16. Брекић Страхиња, Сремска Митровица (Чупић Маљковић Сања, 

адвокат, Сремска Митровица)  

17. Субин Александар, Зрењанин (Ђулинац Ивана, адвокат, Зрењанин)  

18. Ракић Нина, Зрењанин (Суботић Марина, адвокат, Зрењанин)  

19. Радуловић Филип, Нови Сад (Радовановић Бранимир, адвокат, Нови 

Сад)  

20. Ивановић Милош, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

21. Качар Марина, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

22. Халгато Богларка, Темерин (Кристијан Јожеф, адвокат, Темерин)  

23. Окањи Анамарија, Жабаљ (Марић Мирко, адвокат, Жабаљ)  

24. Веселиновић Александар, Сомбор (Зарић Драган, адвокат, Сомбор)  

25. Благојевић Дејана, Нови Сад (Поповић Срђан, адвокат, Нови Сад)  

26. Станковић Дијана, Нови Сад (Дабић Милан, адвокат, Нови Сад)  

27. Чобан Лаура, Нови Сад (Пухаловић Александар, адвокат, Нови Сад)  

28. Мијовић Стефан, Нови Сад (Краљ Радин Биљана, адвокат, Нови Сад)  

29. Спасојевић Срђан, Нови Сад (Божић мр Зоран, адвокат, Нови Сад)  

30. Краиновић Иван, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

31. Арсеновић Ивана, Панчево (Јаковљевић Стеван, адвокат, Панчево)  

32. Балчин Тамара, Панчево (Папулић Ђорђе, адвокат, Панчево)  

 
            Управни одбор је донео и следећа решења: 

 СПАСОЈЕВИЋ ВЕСНА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1990. године уписује се 01. 12. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Железничка 36. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника СПАСОЈЕВИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник код 
Мандић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 10. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове 
Коморе. 
 ЛАЗИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 08. 07. 1988. године уписује се 01. 12. 2017. године у 
Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Цара Душана 17. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАЗИЋ СТЕВАН, адвокатски приправник код 
Вармеђа Владимира, адвоката у Шиду, са даном 30. 10. 2017. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе. 
 МАРЈАНОВИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, рођен 09. 04. 1962. године уписује се 01. 12. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Булевар цара Лазара 110/III, стан Б14. 
 СПАСИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 20. 11. 1991. године уписује се 01. 12. 2017. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, 
Максима Горког 4ц. 
 ИЛИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 07. 09. 1983. године уписује се 01. 12. 2017. године 
у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе 
Стајића 18. 
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂЕРИЋ 
АНДРЕЈ, рођен 19. 01. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у 
Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТЈЕПАНОВИЋ НИКОЛА, рођен 14. 10. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сињери 
Игора, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПЕТРОВИЋ ЈОВАНА, рођена 19. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЛОВАНОВИЋ-ШЕВИЋ НЕВЕНА, рођена 27. 01. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Џигурски Бранимира, адвоката у Сремској Каменици, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИЋ 
ЈЕЛЕНА, рођена 10. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у 
Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЛОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљковић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУЈИН 
СЛАЂАНА, рођена 13. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у 
Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУЉАТ 
СТЕФАН, рођен 09. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Степанов Миливоја, адвоката у 
Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОСИЋ 
ДАНКА, рођена 10. 04. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трифковић Ненада, адвоката у 
Петроварадину, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ДРАЖИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 23. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, 
адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЊИЦА 
ДРАГАНА, рођена 18. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у 
Темерину, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
НОВАКОВИЋ МАРКО, рођен 24. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Муртин Јоване, 
адвоката у Бегечу, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЊАЦ 
ДУШАН, рођен 21. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Бранета, адвоката у 
Суботици, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
АМБРУШ УРОШ, рођен 20. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Уроша, 
адвоката у Суботици, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈИЋ 
СЕЛЕНА, рођена 04. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, 
адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЕКИЋ 
СТРАХИЊА, рођен 28. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чупић Маљковић Сање, 
адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУБИН 
АЛЕКСАНДАР, рођен 05. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђулинац Иване, адвоката 
у Зрењанину, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ 
НИНА, рођена 18. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Суботић Марине, адвоката у 
Зрењанину, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
РАДУЛОВИЋ ФИЛИП, рођен 09. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић 
Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ИВАНОВИЋ МИЛОШ, рођен 12. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЧАР 
МАРИНА, рођена 06. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у 
Новом Саду, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ХАЛГАТО БОГЛАРКА, рођена 08. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан 
Јожефа, адвоката у Темерину, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОКАЊИ 
АНАМАРИЈА, рођена 05. 10. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Мирка, адвоката у 
Жабаљу, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 10. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зарић 
Драгана, адвоката у Сомбору, дана 30. 11. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
БЛАГОЈЕВИЋ ДЕЈАНА, рођена 17. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТАНКОВИЋ ДИЈАНА, рођена 09. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дабић Милана, 
адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОБАН 
ЛАУРА, рођена 03. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката 
у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЈОВИЋ СТЕФАН, рођен 12. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Радин 
Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СПАСОЈЕВИЋ СРЂАН, рођен 19. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић мр Зорана, 
адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КРАИНОВИЋ ИВАН, рођен 14. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
АРСЕНОВИЋ ИВАНА, рођена 24. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић 
Стевана, адвоката у Панчеву, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЛЧИН 
ТАМАРА, рођена 21. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у 
Панчеву, дана 01. 12. 2017. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУША 
ЂОРЂЕ, рођен 08. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуша Војина, адвоката у Новим 
Бановцима, дана 01. 12. 2017. године, у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЦИЋ 
ЈЕЛЕНА, рођена 07. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуша Војина, адвоката у Новим 
Бановцима, дана 01. 12. 2017. године, у трајању од две године.  
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАГИЧЕВИЋ МИЛОРАД, 
адвокат у Суботици са даном 31. 12. 2017. године, ради пезионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Васковић Данка, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МЕЂЕДОВИЋ БОРИЦА, адвокат у 
Мартинцима са даном 15. 11. 2017. године, услед смрти. 
 Гатарић Срђан, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ХОРОШКО ИВА, 
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Сувачар Санде, адвоката у 
Новом Саду, са даном 31. 10. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОШЕВИЋ 
ЗОРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, 
адвоката у Новом Саду, са даном 06. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ 
НАТАША, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, са даном 14. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗЕЉИЋ МАЈА, 
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Милић Т. Синише, адвоката у 
Новом Саду, са даном 01. 12. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИВОЈЕВИЋ 
ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Прошић Зорана, 
адвоката у Новом Саду, са даном 09. 10. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СУБИЋ МИЛАН, 
адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радовић Небојше, адвоката у 
Новом Саду, са даном 06. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ 
БРАНКА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Кристијан Јожефа, 
адвоката у Темерину, са даном 20. 09. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ 
КСЕНИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Жунић Витомира, 
адвоката у Новом Саду, са даном 20. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗИЋ ЖЕЉКА, 
адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Шерфезе Јанка, адвоката у 
Зрењанину, са даном 31. 10. 2017. године. 
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 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЉУБИШИЋ 
НИНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурић Биљане, 
адвоката у Старој Пазови, са даном 31. 10. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВИЋ 
ОЛИВЕРА адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стипанчевић 
Винка, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗЕКИЋ 
СЛАЂАНА адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, 
адвоката у Новом Саду, са даном 20. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЕЛИЧКОВ 
ДАНИЛО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Стојковић Ајше, 
адвоката у Новом Саду, са даном 01. 08. 2017. године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ЈОВИЋЕВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 05. 11. 2017. до 04. 
11. 2018. године. 
 Марјановић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да СИМИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања почев од 16. 11. 2017. године. 
 Шоштарић Благојевић Душица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да КОЗЛИНА БОЈАНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на 
обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 11. 2017. до 31. 10. 2018. 
године. 
 Ракић Дијана, адвокат у Инђији, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања почев од 01. 11. 2017. године. 
 Мрдак Вељко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ПАЈКОВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје 
право на обављање адвокатуре због боловања почев од 13. 11. 2017. године. 
 Јарковачки Милетић Ивана, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је СЕКУЛИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 
03. 11. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због 
породиљског одсуства и неге детета. 
               Влаховић Митар, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је МАРУНИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 07. 
11. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског 
одсуства и неге детета. 
               Лојпур Дејан, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је МАРЈАНОВИЋ ДАНИЛОВ ДУШКА, адвокатски приправник у Новом 
Саду, наставила са радом дана 04. 11. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на 
обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и неге детета. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је ЦВЕТКОВИЋ ДИЈАНА, адвокат у Суботици, наставила са радом дана 
28. 10. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због 
породиљског одсуства и неге детета. 
               Закић Никола, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Шарић Јована, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада 
гласи Бедов. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Цвејић Сања, адвокат у Сремској Митровици, променила презиме, 
које сада гласи Ђурић Цвејић. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Вилотић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које 
сада гласи Вилотић Мирић. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Међеши Александра, адвокатски приправник у Кули, променила 
презиме, које сада гласи Међеши Фаркаш. 
 Узима се на знање да је ВАСИЋ НЕДА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула адвокатско 
приправничку вежбу код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду дана 31. 10. 2017. године, те да исту 
наставља код Гудало Саше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЉУБЉАНАЦ ВАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду дана 31. 10. 2017. године, те да исту 
наставља код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КАПИКУЛ ЖЕЉКО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду дана 31. 10. 2017. године, те да исту 
наставља код Вукићевић Тадије, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ИВАТОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Чубрило Миодрага, адвоката у Новом Саду дана 13. 11. 2017. године, те да 
исту наставља код Рајачић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 14. 11. 2017. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Љубљанац Вање, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско 
приправничкој вежби код Миљковић Срђана, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке 
вежбе за четврту годину, закључно са 09. 12. 2018. године. 
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 ОДОБРАВА СЕ захтев Пувача Милана, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско 
приправничкој вежби код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке 
вежбе за четврту годину, закључно са 10. 11. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Томичић Бориса, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско 
приправничкој вежби код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке 
вежбе за четврту годину, закључно са 14. 01. 2019. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Лотина Марка, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско 
приправничкој вежби код Лотина Мирослава, адвоката у Новом Саду за продужење адвокатско приправничке 
вежбе за четврту годину, закључно са 10. 11. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Табаков Александра, адвокатског приправника у Футогу, на адвокатско 
приправничкој вежби код Вигњевић Данице, адвоката у Футогу за продужење адвокатско приправничке вежбе 
за четврту годину, закључно са 10. 11. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Воркапић Недељке, адвокатског приправника у Сомбору, на адвокатско 
приправничкој вежби код Воркапић Остоје, адвоката у Сомбору за продужење адвокатско приправничке вежбе 
за четврту годину, закључно са 09. 12. 2018. године. 
 Узима се на знање да су Бјелица Бранислав, Крстић Зоран и Анкић Милетић Невена, адвокати у 
Панчеву, основали „Заједничку адвокатску канцеларију Бјелица“ са седиштем у Панчеву, Максима Горког 4/II, 
почев од 30. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је Милановић Јелена, адвокат у Новом Саду приступила Заједничкој адвокатској 
канцеларији „Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 31. 10. 2017. 
године. 
 Узима се на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92, почев од 10. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЂОКИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Железничка 23/а, почев од 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Максима Горког 8ц, стан 1, почев од 23. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Футошка 1а/II, локал 204, почев од 30. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЗАВИША КОВИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Радничка 17/ст.4, почев од 01. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДОШЕВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Стражиловска 11, почев од 01. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЦВЈЕТОЈЕВИЋ ЈОВО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ДАБИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Железничка 34, почев од 08. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈУРИШИЋ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Железничка 34, почев од 06. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ПРЕЛИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Железничка 23/а, почев од 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КОВАЧЕВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Сремска 1, стан 3, почев од 01. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВУЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Кошут Лајоша 38, почев од 31. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РОДИЋ ГОРАН, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску канцеларију 
на адресу Кошут Лајоша 38, почев од 31. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАНИСАВЉЕВ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Јеврејска 1, локал 20, почев од 10. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је БУЦКО ЂЕРЂ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију 
на адресу Трг жртава фашизма 14, почев од 31. 10. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЦВЕТКОВИЋ ДИЈАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску 
канцеларију на адресу Храстова 40/2, почев од 17. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДИЋ МИЛАН, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију 
на адресу Војводе Степе 8, Тржни центар «Фонтана», локал 17/I, почев од 08. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ПАПОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Црвенки, преселио своју адвокатску 
канцеларију на адресу Тржни центар бб, почев од 20. 11. 2017. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Седница је закључена у 20, 25 часова. 
 

                          Записник водила 
Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 
           Марија Белић 
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