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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 
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Број:1-9/2017 

Дана, 28. 12. 2017. године 
 
 

ЗАПИСНИК 
 СА 9. СЕДНИЦЕ  УПРАВНОГ   ОДБОРА    

АК ВОЈВОДИНЕ    
ОДРЖАНЕ У  НОВОМ  САДУ 

дана 28. 12. 2017. године 
 
 Седници присуствују: Владимир Бељански, председник АК Војводине, 
Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног 
одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, и чланови Управног одбора: 
Предраг Басарић, Јожа Ласло, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, 
Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић.  
 Одсутни: Кнези Антун, Владислав Костић, Александар Мољац, чланови 
Управног одбора Адвокатске коморе Војводине. 
 Седници присуствују и: Мисиркић Ђорђе, председник Скупштине АК 
Војводине, Бесеровац Љубица, Радишић Гутеша Весна, Бачић Мартин, Коњевић 
Драган, председници огранака АКВ, Дражић Сања, потпредседник Огранка АКВ у 
Новом Саду, Младен Грбић и Тања Арсић, чланови УО АКВ у АКС, Илић Горан, 
председник Дисциплинског суда АКВ, Татић Бранко, председник Већа предавача 
Академије АКВ и Цветковић Петар, председник Комисије за прописе из области 
казненог права. 

Седници присуствује и група адвоката у свечаној сали. 
Председник отвара 9. седницу Управног одбора у овом сазиву и констатује 

да Управни одбор има кворум потребан за рад и одлучивање.  
1. Председник чита предложени дневни ред.  
Председник ставља на гласање предлог дневног реда. 
Након гласања констатује се да је Управни одбор једногласно усвојио 

следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д 

1. Усвајање дневног реда 
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2. Усвајање записника са претходне седнице 
3. Извештај председника АК Војводине 
4. Извештај секретара АК Војводине 
5. Одлука о расписивању избора и сазивању Изборне седнице 

Скупштине АК Војводине 
6. Предлог Измена и допуна Правилника о систематизацији радних 

места у АК Војводине 
7. Предлог Плана рада Адвокатске Академије АК Војводине 
8. Формирање Комисије за избор банке код које ће бити депонована 

средства АК Војводине 
9. Формирање Комисије за доделу признања АК Војводине 
10. Формирање Организационог одбора за обележавање Дана адвокатуре 

АК Војводине 
11. Избор члана Програмског савета Адвокатске Академије АК Србије 
12. Предлог Правилника о правима, обавезема и одговорностима из 

области безбедности и здравља на раду АК Војводине 
13. Закључивање протокола о сарадњи са установама у Војводини 
14. Одлука о постављању фотографија некадашњих председника АК 

Војводине у кабинету председника АК Војводине 
15. Финансијски извештај стручне службе 
16. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и 

остале     промене 
 

2. Усвајање записника са претходне седнице  
  
            Председник пита присутне да ли има примедби на записник са претходне 
седнице Управног одбора, односно да ли се овај записник усваја?  

Председник ставља на гласање предлог да се усвоји записник са претходне 
седнице Управног одбора. 
            Након обављеног гласања, констатује се да Управни одбор једногласно 
усваја записник са претходне седнице Управног одбора. 
  
       3.     Извештај председника АК Војводине 

 
- Председник информише присутне да је између две седнице Управног 

одбора одржана седница Скупштине АК Војводине, прва након ступања на снагу 
измена и допуна Статута АКВ. На овој Скупштини изабран је председник 
Скупштине АК Војводине Ђорђе Мисиркић, адвокат у Руми, који је присутан и 
који ће убудуће бити позиван на седнице Управног одбора. Затим, изабрани су 
потпредседници Скупштине АКВ, Изборна комисија, Верификациона комисија и 
донета је одлука о расписивању превремених избора за органе АК Војводине које 
бира Скупштина АКВ. Ова одлука је на дневном реду данашње седнице па ћемо о 
њој нешто касније. 

 
Узима се на знање информација. 
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- На последњој седници Управног одбора АК Србије донета је одлука о 
заказивању Скупшптине АК Србије за 03. 03. 2018. године. На тој Скупштини ће 
бити верификовани мандати наша два представника у Управном одбору АК Србије 
Тање Арсић и Рајка Марића. Такође биће извршени допунски избори за неке органе 
који нису изабрани (неки дисциплински органи) и од нас се очекује да предложимо 
кандидате за те функције. Ова одлука Управног одбора АК Србије још није 
израђене нити нам је достављена, по њој ћемо поступати када нам буде 
достављена. 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник упознаје присутне да се у просторијама Коморе и просторијама 

огранака АК Војводине налази велики број књига о протесту адвоката које су 
штампане за време мандата претходног Управног одбора. Не знамо тачан број, то је 
око хиљаду примерака, јер колеге нису биле заинтересоване да преузму ову књигу. 
То нису књиге које можемо поклањати било коме, нико неће да их узме ни 
бесплатно, а камоли да их купи, тако да ћемо вероватно на следећем Управном 
одбору имати предлог да их отпишемо и продамо као стару хартију. 

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник обавештава присутне да се Комори дописом обратио архитекта 

Стеван Родић наводећи да је његова фирма од стране претходног председника 
Коморе Срђана Сикимића, неформално била ангажована да изради идејни пројекат 
поткровља Коморе и да прибави одређене дозволе од Завода за заштиту споменика 
културе (јер се налазимо у старом језгру града). О његовом ангажовању не постоји 
никакав писани уговор. Архитекта Родић  у допису наводи шта је све предузео у 
циљу израде овог пројекта и навео је да је договор са бившим председником био да 
ће му бити надокнађени трошкови које је имао за предузете радње или да ће бити 
ангажован за надзор ових радова па да ће му тада све бити исплаћено. О овом нема 
писаног трага осим што је очигледно да је урађено то што се у допису наводи. 
Износ о којем се ради је нешто преко два милиона динара ако би арх.Родић и 
надзирао те радове, а ако је без надзора онда су трошкови у противвредности 2800 
евра. Председник наводи да се тим поводом обратио Комисији коју смо формирали 
за ову намену, након чега је председник Комисије Стеван Анђелић контактирао 
арх.Родића и договорили су се  да се та сума (за до сада изведене услуге) смањи на 
противвредност 1500 евра.   

Председник наводи са за споразум о овој исплати мора да тражи сагласност 
Управног одбора, јер очигледно је да су одређене радње учињене од стране 
арх.Родића и не би желео да имамо неки спор овим поводом који би укључивао и 
трошкове вештачења изведених радова, а колега Анђелић сматра да је ово реална 
цена за његов рад. Комори свакако остају издејствоване дозволе и идејни пројекат 
адаптације поткровља Коморе. Председник укратко објашњава начин предвиђен у 
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идејном пројекту како би се проширио користан простор Коморе (додатне 
канцеларије, просторије Академије и слично). 

Уследила је краћа дискусија, након које председник ставља на гласање предлог 
да се одобри потписивање споразума са архитектом Стеваном Родићем и исплату 
по фактури 1500 евра у динарској противвредности за изведене радове на изради 
идејног пројекта адаптације поткровља АК Војводине. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
 

Одобрава се потписивање споразума са архитектом Стеваном Родићем о 
изведеним радовима на изради идејног пројекта адаптације поткровља АК 
Војводине. 

Одобрава се исплата динарске противвредности 1500 евра за изведене 
радове на изради идејног пројекта адаптације поткровља АК Војводине, по 
испостављеној фактури. 

 
- Председник обавештава присутне да га је Димић Дуња, која је била 

ангажована по уговору о привременим и повременим пословима, обавестила да 
неће продужавати уговор који јој истиче 31. 12. 2017. године јер није себе нашла у 
овом послу. Председник јој се захваљује на досадашњем раду и наводи да ћемо 
након Нове године бити у сиутацији да распишемо конкурс и попунимо ово радно 
место.  

 
Узима се на знање информација. 

 
- Председник обавештава присутне да Комисија за проширење просторија 

Коморе ради на томе (постоји могућност) да Комора уђе у закуп мале зграде у 
нашем дворишту коју тренутно користи Удружење дистрофичара. Наиме, њима 
ускоро истиче закуп, а Град који је закуподавац им је понудио друге просторије у 
замену. Уколико би Удружење дистрофичара то прихватило, тада би Комора ушла 
у закуп тог простора са могућношћу откупа у будућности. 

Председник предлаже да, како би се избегло непотребно губљење времена, 
Управни одбор овласти председника АКВ и секретара Управног одбора да 
преговарају и предузимају све потребне радње у сврху трајног проширења АК 
Војводине, уколико се за то створе прилике. Наравно да уколико буде потребно 
доношење неке битне одлуке, организоваће се електронска седница Управног 
одбора.  

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
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Управни одбор овлашћује председника АК Војводине и секретара 
Управног одбора да преговарају и предузимају све потребне радње у сврху 
проширења пословних просторија АК Војводине.  

 
- Председник обавештава да је колега Вулић Бранислав, председник Савета 

АК Војводине, по личном позиву-позиву на име, присуствовао Данима 
адвокатуре Црне Горе као добитник њихових признања и моли присутне да му се 
одобре трошкови путовања у Црну Гору. Председник сматра да је част за нашу 
Комору када неко на овај начин буде позван и да свакако треба да о овоме 
донесемо одлуку, јер је нисмо донели раније. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У  
 

 Одобрава се исплата путних трошкова за Црну Гору за адвоката Вулић 
Бранислава, где је по личном позиву присуствовао Данима адвокатуре Црне 
Горе. 
 

Усваја се извештај председника у целости. 
 

- Николић Милош пита да ли ће се Управни одбор изјашњавати о иступању 
Милоша Вучевића, градоначелника Новог Сада или ћемо остати у оквиру 
саопштења АК Србије. Колеге га питају па да зна да им одговори. 

Председник наводи да је АК Србије издала саопштење тим поводом, а да 
колега Грбић који је члан Управног одбора АК Србије има предлог овим 
поводом па му даје реч. 

Грбић Младен сматра да треба подржати саопштење издато од стране АК 
Србије, како се саопштења у оквиру адвокатуре не би разликовала. Међутим, 
наводи да је врло проблематично како је ово саопштење АК Србије састављено – 
није јасно ни о чему се ради, ни на кога се односи, па из тог разлога сматра да 
треба да оставимо Управном одбору АК Србије да преиспита ово саопштење. 
Верује да ће ово саопштење претрпети озбиљне измене јер је очигледно да га је 
колега Гостиљац сам радио, Управни одбор о овоме није извештен. Сматра да 
наш Управни одбор по овом питању треба да застане са закључивањем јер ће се 
о томе одлучивати на Управном одбору АК Србије. 

 
4. Извештај секретара АК Војводине 

 
а) Секретар наводи да су присутни у материјалу за данашњу седницу добили 

један део материјала који се односи на извештај секретара, а ту је и допис Основног 
суда у Зрењанину којим Комору обавештавају да је против Андрејевић Воислава, 
адвоката у Зрењанину покренут поступак због кривичног дела угрожавање наплате 
пореза и пореске контроле из чл.175. ст. 1 Закона о пореском поступку и пореској 
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администрацији, који се води под бројем К.818/16, по оптужном предлогу ОЈТ у 
Зрењанину бр.КТ.2214/15 од 07. 09. 2016. године. 

У смислу члана 38, став 3, тачка 1. Статута АК Војводине Управни одбор 
данас треба да донесе одлуку да ли ће изрећи меру привремене забране обављања 
адвокатске делатности. 

Сходно одредбама Закона о управном поступку колега Андрејевић је позван 
на данашњу седницу. 

Михајловић Јован наводи да колегу Андрејевића и колегиницу Милин о 
којој ће такође бити речи познаје лично и врло добро и да ће се из тог разлога 
изузети из дискусије и изаћи док се разматрају та два предмета. 

Михајловић Јован напушта седницу. 
Андрејевић Воислав, адвокат у Зрењанину приступа и секретар му даје реч. 
Андрејевић Воислав наводи да је по њему ово хајка на њега и (цитирајући 

оптужни предлог) позива се на застарелост дисциплинског гоњења од стране АК 
Војводине; наводи да је на свом рачуну имао довољно средстава за износ који су 
порески органи хтели да наплате по основу пореза, али су порески органи ипак 
хтели да му заплене аутомобил за који тврде да га је сакривао; наводи и да је 
тражио одлагање извршења решења о наплати. 

Секретар подсећа колегу Андрејевића да ће Управни одбор данас ценити да 
ли је покретање овог кривичног поступка основ да се примени члан 38. став 3 тачка 
1. Статута АК Војводине и да се у свом излагању ограничи на то. 

Андрејевић Воислав сматра да ништа није погрешио и да очекује да га 
Комора заштити од самовоље пореских органа, а не да га суспендује зато што не 
дозвољава Пореској управи да га „дере“. Такође, наводи да нико није крив док се 
не докаже, а у овом поступку не постоји ни првостепена пресуда. 

Андрејевић Воислав је након тога напустио седницу. 
Уследила је дискусија. 
Радишић Гутеша Весна наводи да је одлука Извршног одбора Огранка АКВ 

у Зрењанину да се Огранак противи суспензији двоје колега из Зрењанина 
(Андрејевић Воислав и Милин Славица) јер их штити презумпција невиности, а 
овде се ради о оптужном предлогу. 

Јожа Ласло сматра да је оптужни предлог лоше написан.  
Илић Горан сматра да је одредба о суспензији превазиђена, да је 

претпоставка невиности пре свега и да овде недостојности нема ни у траговима. 
Рапајић Мирко сматра да нам је колега Андрејевић препотентно држао 

предавање, али да није за то да га суспендујемо. 
Секретар ставља на гласање предлог одлуке да се нису стекли услови за 

изрицање привремене забране обављања адвокатске делатности за Андрејевић 
Воислава, адвоката у Зрењанину. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
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Управни одбор сматра да нису испуњени услови из члана 38. став 3 
тачка 1. Статута АК Војводине за изрицање привремене мере забране 
обављања адвокатске делатности Андрејевић Воиславу, адвокату у Зрењанину. 

 
б) Секретар наводи да су присутни у материјалу за данашњу седницу добили 

и допис Основног суда у Зрењанину којим Комору обавештавају да је против 
Милин Славице, адвоката у Зрењанину покренут поступак због кривичног дела 
злоупотреба поверења из чл.216. ста.4 у вези ст.2, у вези ст. 1 Кривичног законика 
РС, који се води под бројем К.657/17, по оптужном предлогу ОЈТ у Зрењанину 
бр.КТ.928/14 од 20. 10. 2017. године. 

У смислу члана 38, став 3, тачка 1. Статута АК Војводине Управни одбор 
данас треба да донесе одлуку да ли ће изрећи меру привремене забране обављања 
адвокатске делатности. 

Сходно одредбама Закона о управном поступку колегиница Милин је 
позвана на данашњу седницу. 

Милин Славица, адвокат у Зрењанину приступа и секретар јој даје реч. 
Милин Славица наводи да је странку, односно оштећену заступала од 2003. 

године у парници за потраживање зараде. Парница је завршена 2005. године, 
пресуда је постала правноснажна 2007. године и странка јој је потписала пуномоћ 
за извршење. Наводи да су се у разговору договориле о проценту награде и да она о 
таквим стварима не сачињава писани споразум. Странка је била у Холандији и у 
току 2007. године су биле у телефонском контакту, док је извршни поступак трајао. 
У 2010. години отвара се стечај над фирмом која је требала да изврши исплату 
зарада њеној странци. Није знала шта да ради јер није имала адресу странке, само је 
знала да је странка у Холандији и због тога о томе сачињава службену забелешку 
где (између осталог) наводи да ће се по основу пуномоћи новчана средства од 
извршења пребацити на њен рачун као адвоката. Наводи да је била у великој 
дилеми шта да ради, јер је требала да пријави потраживања странке, имала је рок за 
то. У марту 2012. године се исплаћује новац за њену странку, који је држала у 
досијеу странке. У августу те године странка се јавља и Милин Славица је 
обавештава да је новац исплаћен, али да се тренутно налази на годишњем одмору и 
да странка дође када јој се заврши годишњи одмор. Странка је ипак дошла истог 
дана код ње са другим адвокатом из Инђије, о чему она није имала сазнања 
(канцеларија јој се налази у кући и биле су искључене камере и интерфон јер је 
била на годшњем одмору). По истеку годишњег одмора послала је странци рачун за 
адвокатске трошкове, извршила уплату дела новчаног износа на рачун који је 
странка тражила и позвала странку да дође у канцеларију да јој објасни целу 
ситуацију, али странка није желела да дође. Након тога странка ју је пријавила 
тужилаштву и тужила је, а она је поднела противтужбу. Касније је странка повукла 
тужбу и Милин Славица је повукла противтужбу. 

Председник позива колегиницу Милин да скрати своје излагање и пита у 
којој фази се налази кривични поступак. 

Милин Славица одговара да је први претрес заказан за 30. 01. 2018. године.  
Након тога Милин Славица напушта седницу Управног одбора. 
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Секретар ставља на гласање предлог одлуке да се нису стекли услови за 
изрицање привремене забране обављања адвокатске делатности за Милин Славицу, 
адвоката у Зрењанину. Не жели да прејудицира доношење одређене одлуке, али 
наводи да колегиница и данас у свом усменом излагању не прави разлику да 
споразум о проценту мора да се сачини у писаној форми, али исто тако од 
извршења дела је протекло шест-седам година а поступак је тек сада покренут. 
Наравно и овде постоји презумпција невиности. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Управни одбор сматра да нису испуњени услови из члана 38. став 3 
тачка 1. Статута АК Војводине за изрицање привремене мере забране 
обављања адвокатске делатности Милин Славицу, адвокату у Зрењанину. 

 
в) Секретар износи да смо на једној од ранијих седница донели решење 

којим се утврђује да су испуњени услови за брисање из Именика адвоката 
Укропина Данка, адвоката у Новом Саду јер није измиривао своје обавезе према 
Комори у периоду дужем од шест месеци. Како је Укропина Данко измирио своје 
дуговање, предлаже да се донесе одлука којом ће се ставити ван снаге напред 
наведено решење. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење бр. 18-10/17 од 27. 10. 2017. године 
којим је утврђено да су испуњени услови за престанак права на бављење 
адвокатуром адвокату Укропина Данку из Новог Сада. 

г) Секретар обавештава да је Веће предавача Академије АК Војводине 
доставило два образложена предлога за именовање предавача и то: Борђошки 
Милан, адвокат у Новом Саду за предмет Управно право и Добросављев Срђан, 
адвокат у Новом Саду за предмет Грађанско право. 

Секретар предлаже да се усвоје оба предлога. 
Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Усваја се предлог Већа предавача Академије Адвокатске коморе 
Војводине те се Борђошки Милан, адвокат у Новом Саду именује за предавача 
Академије Адвокатске коморе Војводине, за предмет Управно право. 

Усваја се предлог Већа предавача Академије Адвокатске коморе 
Војводине те се и Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду именује за 
предавача Академије Адвокатске коморе Војводине, за предмет Грађанско 
право. 
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д) Секретар обавештава да је Биљана Бјелетић у својству одговорног лица 

Службе за бесплатну правну помоћ у Панчеву поднела захтев Управном одбору за 
доношење одлуке којом ће се одобрити закључење уговора са Градом Панчево о 
наставку рада Службе бесплатне правне помоћи у 2018. години, јер је Град 
Панчево спреман да финансира рад ове Службе у 2018. години. Предлаже се да се 
захтев усвоји. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Одобрава се закључење уговора са Градом Панчево о наставку рада 
Службе бесплатне правне помоћи у 2018. години. 

Овлашћује се Биљана Бјелетић, одговорно лице Службе за бесплатну 
правну помоћ у Панчеву за потписивање овог уговора. 

 
ђ) Секретар износи да је Огранак АК Војводине у Сремској Митровици 

поднео захтев за одобравање средстава за опремање пословног простора Огранка 
(материјал сте добили електронским путем) на износ од 1.345.624,60 динара.  

Захтев за рефундацију трошкова опремања пословног простора је доставио и 
Огранак АК Војводине у Зрењанину на износ од 820.034,00 динара, за трошкове 
који су већ плаћени са подрачуна овог Огранка. Секретар подсећа да је овај 
Управни одбор већ донео одлуку да се одобри плаћање за ову намену са подрачуна 
Огранка, а Огранак сада тражи да им се са рачуна Коморе рефундирају ова 
средства. 

Извршена је провера за оба огранка и утврђено је да на оба подрачуна има 
довољно средстава, тако да секретар предлаже да се трошкови опремања пословног 
простора Огранка у Сремској Митровици плате са подрачуна овог Огранка, као и 
да се одбије захтев Огранка у Зрењанину за рефундацију плаћених трошкова 
опремања пословног простора овог Огранка. 

Николић Милош пита како је разграничено шта се плаћа огранцима са 
њихових подрачуна, а шта са рачуна Коморе? Ако би се ово знало онда не бисмо 
имали овакве захтеве. 

Председник даје информацију шта се плаћа са рачуна Коморе а шта са 
подрачуна огранака: пословни простори огранцима су плаћени средствима са 
рачуна Коморе, а сва опремања простора се плаћају са подрачуна огранака, као и 
сви текући трошкови и плате запослених. Једини изузетак је био код Огранка 
Сомбор који није имао довољно средстава на подрачуну за опремање простора па 
је то плаћено са рачуна Коморе. 

Секретар наводи да ће Комора помоћи огранцима када им буде недостајало 
средстава, а док имају средстава своје трошкове ће плаћати са свог подрачуна. 

Мисирикић Ђорђе сматра да се сачини неки правилник о трошењу средстава 
у огранцима, или нека правила, препоруке у том смислу. 

Михајлови Јован сматра да ће мали огранци плаћањем текућих трошкова 
остати без средстава. 
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Спајић Србислав сматра да крупан инвентар треба да се плаћа са рачуна 
Коморе, а да текућа плаћања треба да буду са подрачуна огранака. 

Председник наводи да огранци имају довољно средстава и након завршеног 
опремања, као и да се и тај крупни инвентар користи од стране чланова огранака. 

Басарић Предраг сматра да се имовина огранака амортизује од стране 
чланова огранака и да није смисао да средства на подрачуну огранака стоје 
неискоришћена. 

Секретар ставља на гласање предлог да се одобри плаћање трошкова 
опремања пословног простора Огранка у Сремској Митровици са подрачуна овог 
Огранка, као и да се одбије захтев Огранка у Зрењанину за рефундацију плаћених 
трошкова опремања пословног простора овог Огранка. 

Након гласања Управни одбор већином гласова (11 „за“ и 1 „уздржан“) 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Одобрава се плаћање трошкова опремања пословног простора Огранка 
АКВ у Сремској Митровици у износу од 1.345.624,60 динара са подрачуна овог 
Огранка, 

 Одбија се захтев Огранка АКВ у Зрењанину за рефундацију плаћених 
трошкова опремања пословног простора овог Огранка у износу од 820.034,00 
динара. 

 
е) Секретар обавештава присутне да је поднет захтев Александре 

Андрејевић за делимично ослобађање од плаћања трошкова уписа у именик 
адвоката, а да ова колегиница још није ни поднела захтев за упис у именик 
адвоката. Из тог разлога не можемо ни одлучивати по овом захтеву, па га износи 
само као информацију. 

 
Узима се на знање информација. 

 
ж) Секретар износи да имамо три молбе за донацију: једну је поднела 

колегиница Ивана Белић, адвокат у Новом Саду за донирање средстава Институту 
за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду ради набавке линеарне 
ултразвучне сонде; друга молба је поднета од стране акције „Кликом до 
самосталности“ што је уствари  молба Дечијег села у Сремској Каменици за 
набавку десет рачунара за њихове штићенике како би се оспособили за самосталан 
живот; трећа је молба Фондације „Јосип Пејић“ из Сомбора која помаже 
сиромашним ученицима и студентима. Позива колегу Коњевић Драгана да да 
ближе податке о овој фондацији.  

Коњевић Драган наводи да је фондацију основала мајка Јосипа Пејића која 
је некада радила у суду. Јосип Пејић је био бриљантан студент који је преминуо 
млад  у Италији где је студирао. Госпођа се обраћала Огранку АКВ у Сомбору са 
усменим захтевом за донирање Фондацији али смо је упутили да се обрати Комори. 
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Секретар наводи да је по основу предвиђених средстава по финансијском 
плану на позицији „донације“ преостало 240.000,00 динара, па је питање да ли ћемо 
та средства приказати као вишак или ћемо их потрошити. Предлаже да се усвоје 
сва три захтева, само да се определе износи. 

Бјелетић Биљана сматра да је питање чему су средства намењена, односно 
да ли је то у складу са нашим мерилима. 

Михајловић Јован подсећа да смо пре два месеца рекли да је на првом месту 
адвокатура, затим право, па онда све остало. Ако су нам преостале паре, 
пребацићемо их за наредну годину, јер ово су паре свих адвоката и морамо имати 
принципе дељења средстава. 

Арсић Тања сматра да, ако су остала средства, треба да будемо хумани и да 
адвокатура треба да се отворим. Не можемо тако уско еснафски гледати. 

Председник наводи да, колико је он разумео, ако средства за донације нисмо 
потрошили на примарне ствари (адвокатуру и правне ствари), онда можемо да их 
потрошимо на ово што би спадало под остало. 

Режа Слободан наводи да је он више за то да се помогне неко ко није на 
буџету, а прва два подносиоца су буџетски корисници. О буџетским корисницима 
је дужна да се брине држава, а адвокатура ту можда може да помогне, али не 
новчаним средствима већ на други начин. 

Секретар ставља на гласање предлог да се усвоје сва три захтева за донацију 
у једнаким износима од по 80.000,00 динара. 

Након гласања Управни одбор већином гласова (7 „за“, 3 „против“ и 2 
„уздржана“) доноси 

 
О Д Л У К У 

Одобрава се донација Институту за здравствену заштиту деце и 
омладине у Новом Саду ради набавке линеарне ултразвучне сонде у износу од 
80.000,00 динара. 

Одобрава се донација акцији „Кликом до самосталности“  Дечијег села у 
Сремској Каменици за набавку десет рачунара за њихове штићенике у износу од 
80.000,00 динара. 

Одобрава се донација Фондацији „Јосип Пејић“ из Сомбора која помаже 
сиромашним ученицима и студентима у износу од 80.000,00 динара. 

з) Секретар информише Управни одбор да је Огранак АКВ у Панчеву 
известио Управни одбор да је за председника овог Огранка изабран адвокат Режа 
Слободан, члан овог Управног одбора. 

Узима се на знање информација. 
 

 и) Секретар обавештава да смо добили два захтева за исплату посмртнине 
иза преминулог Илић Јозе, некада адвоката у Светозар Милетићу – један је поднела 
ванбрачна супруга а други је поднео брат покојног адвоката.  
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Секретар чита одредбу Правилника Посмртног фонда коме може да се 
исплати посмртнина – првенствено се исплаћује брачном другу и деци а „ако 
адвокат није иза себе оставио брачног друга нити децу, корисници једнократне 
помоћи могу бити и други законски наследници умрлог, који су са њим у часу 
његове смрти живели у заједничком домаћинству и то у једнаким деловима“. Сви 
достављени рачун за погребне трошкове гласе на ванбрачну супругу, која их још 
увек није платила.  

Секретар као информацију наводи да ће се упутити допис законском 
наследнику Илић Јозе, његовом брату Илић Илији, да да изјаву да ли је живео у 
заједничком домаћинству са покојним адвокатом. 

 
Узима се на знање информација. 

 
ј) Секретар обавештава присутне да је 10 адвоката из Огранка АКВ у 

Сремској Митровици упутило захтев Управном одбору да одлучи о формирању 
Секције Огранка АКВ у Сремској Митровици. Позива присутну председницу 
Огранка АКВ у Сремској Митровици Љубицу Бесеровац да изнесе о чему се ради. 

Бесеровац Љубица наводи да се група од десет адвоката обратила Огранку 
АКВ у Сремској Митровици са захтевом за формирање Секције. Овај захтев је 
изнет на Извршни одбор, али је тада било у току усвајање нових Правила о раду 
Огранка, па смо одложили доношење те одлуке. Када су усвојена нова Правила о 
раду Огранка, поново је стављен на гласање овај захтев за оснивање Секције и с 
обзиром да не испуњавају услове за оснивање по новим Правилима о раду, њихов 
захтев је одбачен. О овој одлуци су обавештени. Огранак АКВ у Сремској 
Митровици нема ништа против тога да се оснују секције, али да то буде у складу са 
Правилима о раду Огранка. 

Секретар подсећа да Управни одбор по Статуту нема овлашћења да 
одлучује по оваквом захтеву, па ће подносиоцима захтева у том смислу бити и 
одговорено. 

Узима се на знање информација. 
 
к) Секретар обавештава да је Комори пре две недеље поднет захтев од 

стране Мирјане Живић из Новог Сада за враћање опреме, украса и расвете у року 
од три дана. Подсећа да се ради о особи којој је према извештају „Еуроаудита“ у 
два наврата исплаћено по 60.000,00 динара за новогодишње кићење просторија 
Коморе. Захтев је уследио дан након што смо окитили Комору и у захтеву се 
наводи да је та опрема њено власништво. Опрему нисмо вратили а видећемо да ли 
ће госпођа Живић упутити тужбу. 

 
 

 л) Секретар обавештава да су Митровић Никола, адв.приправник у 
Суботици,  Сладок Јанко, адв.приправник у Старој Пазови и Милошевић 
Бранислав, адв.приправник у Вршцу поднели захтеве за продужење приправничке 
вежбе за четврту годину.  
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Захтев су благовремени и образложени те секретар предлаже да се усвоје. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Митровић Николе, адвокатског приправника у 
Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Вулетић Ненада, адвоката 
у Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, 
закључно са 09. 12. 2018. године. 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Сладок Јанка, адвокатског приправника у Старој 
Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Вујовић Драгана, адвоката у 
Старој Пазови за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту 
годину, закључно са 14. 01. 2019. године. 

 ОДОБРАВА СЕ захтев Милошевић Бранислава, адвокатског 
приправника у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Прерадовић 
Радосављевић Мирјане, адвоката у Вршцу за продужење адвокатско 
приправничке вежбе за три месеца четврте године, закључно са 09. 03. 2018. 
године. 

Секретар наводи да је захтев за продужење приправничке вежбе за четврту 
годину поднео Виличић Вања, адв.приправник у Суботици, али је захтев 
неблаговремен (вежба истекла 09. 12. 2017. године, а захтев је послат 19. 12. 2017. 
године),    

Како је захтев неблаговремен секретар предлаже да се захтев одбије.  
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОДБИЈА СЕ захтев Виличић Вање, адвокатског приправника у 
Суботици за продужење адвокатско приправничке вежбе на период од годину 
дана као неблаговремен. 

 Секретар наводи да се Управном одбору обратио Вујичић Александар, адв. 
приправник у Врбасу којем је на претходној седници одбијен захтев за продужење 
вежбе због неблаговремености, са жалбом у којој тражи да првенствено 
преиспитамо и изменимо нашу одлуку или да је проследимо Управном одбору АК 
Србије као другостепеном органу. 
 Секретар наводи да ће се Жалба Вујичић Александра, адвокатског 
приправника у Врбасу уложена на решење Управног одбора АК Војводине којим 
се одбија захтев за продужење вежбе због неблаговремености, проследити 
заједно са списима предмета АК Србије као надлежном органу. 

Узима се на знање информација. 
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 љ) Секретар наводи да је на једној од претходних седница задужен да 
прикупи понуде издавачких кућа које се баве електронским базама прописа. До 
данас је одржао састанке са фирмама „Параграф“, „Инг Про“ и „Прописи Софт“. За 
сада смо добили писане понуде од прве две фирме и извршене презентације, а ових 
дана очекујемо писану понуду и од треће фирме. Понуда су вишеструко повољније 
него када се закључује уговор на бази индивидуалних корисника. 
 Данас нећемо доносити никакву одлуку, сачекаћемо и трећу писану понуду 
па ћемо на јануарској седници одлучивати. 
 

Узима се на знање информација. 
 

м) Секретар обавештава да је Венцел Кристиан поднео захтев за извршење 
пресуде Дисциплинског суда АК Србије број 10/2014. Подсећа да је Венцел 
Крстиан брисан решењем Управног одбора АК Војводине на две године, на основу 
пресуде Дисциплинског суда АК Војводине (за време протеста адвоката). У 
међувремену је Управни суд поништио другостепено решење АК Србије којим је 
потврђена пресуда нашег Дисциплинског суда, те је Дисциплински суд АК Србије 
донео ново решење којим је обуставио поступак услед наступања апсолутне 
застарелости. Обзиром да је наш основ за брисање била пресуда Дисциплинског 
суда АКВ која више не егзистира, немамо другог избора него да колегу Венцела 
упишемо у Именик адвоката АК Војводине. 

Секретар ставља на гласање предлог да се у Именик адвоката АК Војводине 
упише Венцел Кристиан, дипл.правник из Новог Сада. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 
Венцел Кристиан, дипл.правник из Новог Сада уписује се у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Војводине. 
 

Усваја се извештај секретара Управног одбора у целости. 

н) Председник наводи да је пропустио у свом извештају да наведе да смо 
добили предлог од Партнера за демократске промене Србија за организовање 
едукација у вези са медијацијом у 2018. години, где нуде пакет предавања и 
сарадње у том погледу.  

Председник обавештава присутне да ћемо прихватити предлог за сарадњу о 
чему ћемо их обавестити дописом. 

 
Узима се на знање информација. 

 

њ) Председник обавештава да је стигао позив за Бечке председничке 
разговоре (Европска председничка Конференција) на којима је наша Комора 
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присутна дуги низ година и ове године се одржава од 08. до 10. фебруара. Свих 
ранијих година обичај је био да иду председник и секретар и по правилу се трећи 
члан делегације мења (ако иде и трећи члан). Председник предлаже да то буду 
потпредседник АКВ, председник Скупштине АКВ и председник Комисије за 
међународне односе АКВ. Пита присутне шта мисле о предложеном. 

Чланови Управног одбора се слажу са предлогом председника за трећег 
члана делегације за Бечке председничке разговоре и сматрају да треба да буде баш 
редоследом којим је изнет предлог. 

Председник ставља на гласање предлог о делегацији која ће представљати 
АК Војводине на Бечким председничким разговорима, као што је изнео. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
Адвокатску комору Војводине на Европској председничкој Конференција 

у Бечу од 08. до 10. фебруара 2018. године представљаће председник АК 
Војводине Владимир Бељански, потпредседник АК Војводине Биљана Бјелетић 
и секретар Управног одбора Милан Караћ. 

Адвокатску комору Војводине на Европској председничкој Конференција 
у Бечу 2019. године представљаће (поред председника АК Војводине и секретара 
Управног одбора) и председник Скупштине АК Војводине Ђорђе Мисиркић. 

Адвокатску комору Војводине на Европској председничкој Конференција 
у Бечу 2020. године представљаће (поред председника АК Војводине и секретара 
Управног одбора) и председник Комисије за међународне односе АК Војводине 
Рајко Марић. 

 

о) Председник позива Цветковић Петра, адвоката у Новом Саду, 
председника Комисије за праћење прописа из области казненог права да кратко 
изнесе битну информацију. 

Цветковић Петар обавештава да од априла 2018. године ступа на снагу 
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и да је анализирао да 
ли и какве обавезе према овом Закону постоје за АК Војводине, односно да ли 
Комора врши надзор над обавезама које овај Закон прописује за адвокате. По до 
сада важећем Закону обавеза се односила на све адвокатске коморе, а од априла 
2018. године та обавеза  ће се односити само на АК Србије, тако да немамо обавезу 
предузимања посебних мера.  

Такође, обавештава да ће Комисија за праћење прописа из области казненог 
права сачинити Приручник за практичну примену овог Закона. 

Председник предлаже да се Приручник објави на сајту Коморе и да о томе 
буде текст у Гласнику. 

 
Узима се на знање информација. 

 

5. Одлука о расписивању избора и сазивању Изборне седнице 
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Скупштине АК Војводине 
 

Председник подсећа да је Скупштина АК Војводине донела одлуку којом 
се расписују превремени избори за органе Адвокатске коморе Војводине које бира 
Скупштина Адвокатске коморе Војводине и наложила Управном одбору 
Адвокатске коморе Војводине да, у смислу члана 127. Статута Адвокатске коморе 
Војводине, донесе неопходне одлуке ради реализације одлуке о расписивању 
превремених избора. Члан 127. је овлашћење Управног одбора за расписивање 
избора. Усклађујући се са догађањима и празницима који нас очекују у првој 
половини године, предлаже да се донесе одлука о расписивању избора и 
заказивању Изборне седнице Скупштине за 28. април 2018. године (субота) која би 
се одржала у Новом Саду и на којој би били бирани председник, потпредседник, 
дисциплински органи и Надзорни одбор Адвокатске коморе Војводине. О свему 
овоме ће се обавестити огранци у саставу АК Војводине.  

Рапајић Мирко наводи да је 01. мај у понедељак који следи након те суботе 
28. априла, па сматра да ће многи негде отпутовати. 

Председник уважава примедбу и предлаже да се Изборна седница 
Скупштине закаже онда за 21. април 2018. године (субота), а све остало остаје као 
што је предложено. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Расписују се превремени избори у Адвокатској комори Војводине за: 
 
- председника АК Војводине 
- потпредседника АК Војводине 
- дисциплинског тужиоца 
- 7 заменика дисциплинског тужиоца 
- председника Дисциплинског суда 
- 2 заменика председника Дисциплинског суда 
- 10 чланова Дисциплинског суда 
- председника Надзорног одбора 
- два члана Надзорног одбора 
- два заменика члана Надзорног одбора. 

 
Заказује се Изборна седница Скупштине за дан 21. април 2018. године, са 

почетком у 11 часова, у Новом Саду, Змај Јовина 20/1.  
Даном доношења ове одлуке почињу да теку рокови за спровођење 

изборних радњи. 
 

6. Предлог Измена и допуна Правилника о систематизацији радних 
места у АК Војводине 
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Председник наводи да су присутни у материјалу за ову седницу добили 
Предлог измена и допуна Правилника о систематизацији радних места у АК 
Војводине којим је предвиђено ново радно место у стручној служби АК Војводине: 
Административни радник-записничар/уписничар.  

Председник ставља на гласање Предлог измена и допуна Правилника о 
систематизацији радних места у АК Војводине. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се Предлог измена и допуна Правилника о систематизацији 
радних места у АК Војводине у следећем тексту: 

Члан 1. 

У члану 8. став 1, након римског броја V додаје се следећи текст: 
 

VI  
 

 1. Назив радног места                              АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК – 
                                                                  - ЗАПИСНИЧАР/УПИСНИЧАР  

2. Број извршилаца                                                      1 
3. Степен стручне спреме                                          IV 
4. Врста стручне спреме                         Средња стручна спрема 
5. Радно искуство                                                3 године 
6. Посебна знања и способности                - дактилографија A класе 

- познавање рада на рачунару 
(Microsoft Word, Excel) 

                         
Члан 2. 

 
 Опис послова и радних задатака за радно место Административног 
радника – записничара/уписничара се налази у прилогу Правилника о 
систематизацији радних места у Адвокатској комори Војводине. 
 
 Председник наводи да у оквиру ове тачке дневног реда треба да донесемо 
одлуку о предлогу колеге Илић Горана. Тренутно запослена записничарка која ради 
за потребе дисциплинских органа одлази и неће више радити, па је колега Илић 
обавио интервјуе са потенцијалним кандидатима и предложио да Комора закључи 
уговор о раду са Жељком Јововић која тренутно ради у суду као записничарка. 
Предлог је да њена плата буде на нивоу најниже плате стално запосленог у Комори, 
да буде примљена од 15. 01. 2018. године. Такође, предлог је да се са досадашњом 
записничарком Маријом Холодков закључи уговор о привременим и повременим 
пословима за јануар месец 2018. године, како би увела у посао Жељку Јововић. 
 Након гласања Управни одбор доноси 
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О Д Л У К У 

 
 Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о раду на неодређено 
време са Жељком Јововић из Новог Сада на пословима Административни 
радник-записничар/уписничар, почев од 15. 01. 2018. године, са зарадом на нивоу 
најниже зараде стално запосленог у стручној служби Адвокатске коморе 
Војводине. 
 Адвокатска комора Војводине закључиће уговор о привременим и 
повременим пословима за период 01. до 31. јануара 2018. године са Маријом 
Холодков на пословима дактилографа. 

 

7. Предлог Плана рада Адвокатске Академије АК Војводине 
 

 Председник наводи да су сви присутни добили нови, делимично измењени 
План рада Адвокатске Академије АК Војводине 

 Рапајић Мирко наводи да остаје при својим примедбама од прошлог пута у 
вези са катедрама о родној равноправности и Кафки. По њему, има много 
занимљивијих тема, сматра да је боље да се у овом плану нашла нпр. иницијатива 
колеге Кораћа о враћању института „мировања“ у Закон о парничном поступку и 
слично. Данашњи предлог Плана је само незнатно измењен и гласаћу против. 
 Председник сматра да Академија вредно ради, као и да ради врло корисне 
послове и да је оживела активности који су замрле у последњих годину дана. Веће 
предавача је од Управног одбора добило мандат и Управни одбор треба да им 
одобри буџет, а не да се меша у оно за шта им је дат мандат. Сматра да родна 
равноправност и филозофија права јесу теме за Катедру АК Војводине. 
 Рапајић Мирко наводи да се његове примедбе не односе на новац, већ на 
теме. 
 Татић Бранко наводи да не схвата шта колега Рапајић замера темама 
предвеђеним у Плану рада Академије и у чему је проблем. Подсећа да је Катедра о 
родној равноправности била врло посећена, као и да су приходи које оствари 
Академија (од адвокатског испита) већи од расхода које има Академија. 
 Михајловић Јован сматра да треба усвојити предложени План рада 
Адвокатске академије АК Војводине, како би она могла да функционише. Не 
можемо улазити у начин рада Академије, а ако кроз неко време не будемо 
задовољни радом Већа предавача, онда ћемо реаговати. 
 Председник ставља на гласање Предлог Плана рада Адвокатске Академије 
АК Војводине. 
 Након гласања Управни одбор већином гласова (10 „за“ и 1 „против“) 
доноси 
 

О Д Л У К У 
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 Усваја се План рада Академије Адвокатске коморе Војводине за 2018. 
годину. 
 

8.Формирање Комисије за избор банке код које ће бити депонована 
средства АК Војводине 

 
 Председник пита присутне да ли имају предлоге за чланове ове Комисије. 

Након краће консултације закључено је да ће се оставити време члановима 
Управног одбора до наредне седнице да размисле о предлозима за чланове 
Комисије за избор банке код које ће бити депонована средства АК Војводине. 
 

9. Формирање Комисије за доделу признања АК Војводине 
 
Председник износи свој предлог за чланове ове Комисије. То треба да су 

колеге са дугим стажом и великим угледом у адвокатури, као и то да су већ добили 
признање Коморе. Предлаже: Бачић Мартина, адвоката у Суботици за председника 
и Бељански др Слободана и Вулић Бранислава, адвокате у Новом Саду за чланове. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

 Формира се Комисије за доделу признања АК Војводине у саставу:  

1. Бачић Мартин, адвокат у Суботици, председник 
2. Бељански др Слободан, адвокат у Новом Саду, члан 
3. Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, члан. 
 

 
10. Формирање Организационог одбора за обележавање Дана 

адвокатуре АК Војводине 
 

Председник предлаже да се под овом тачком дневног реда одреди и 
оријентациони термин обележавања Дана адвокатуре АК Војводине, с тим да тај 
датум можемо још мењати. Као датум обележавања предлаже 17, 18. и 19. мај 2018. 
године. У Организациони одбор предлаже секретара Управног одбора и себе и пита 
присутне да ли је неко вољан да се прихвати чланства у овом Одбору или ће 
препустити председнику и секретару да изаберу остале чланове. 

Сви присутни се слажу да председник и секретар изаберу остале чланове 
Организационог одбора. 

Председник ставља на гласање предлог да Организациони одбор за 
обележавање Дана адвокатуре чине Владимир Бељански и Милан Караћ, адвокати 
у Новом Саду, који ће изабрати преостале чланове овог Одбора (вероватно ће то 
бити још један члан). 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
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О Д Л У К У 

 
 Формира се Организациони одбор за обележавање Дана адвокатуре АК 
Војводине у саставу: 
 

1. Бељански Владимир, адвокат у Новом Саду 
2. Караћ Милан, адвокат у Новом Саду. 

 
 Бељански Владимир и Караћ Милан изабраће преостале чланове 
Организационог одбора за обележавање Дана адвокатуре АК Војводине. 
 
 Као (оријентациони) термин обележавања Дана адвокатуре АК 
Војводине одређује се 17, 18. и 19. мај 2018. године. 
 

11. Избор члана Програмског савета Адвокатске Академије АК Србије 
 

Председник обавештава да нам је Академија АК Србије упутила допис којим се 
позивају адвокатске коморе у Србији да дају своје предлоге за члана Програмског 
савета Адвокатске академије АК Србије. Председник предлаже Бранка Татића, 
председника Већа предавача Академије АК Војводине, с обзиром да још увек 
немамо Декана Академије и логично је да то буде неко ко је укључен у рад наше 
Академије. 

Председник пита да ли неко има други предлог или жели да дискутује на ову 
тему. 

Како других предлога нема, председник ставља на гласање предлог да Бранко 
Татић, председник Већа предавача буде предложен за члана Програмског савета 
Адвокатске академије АК Србије 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Бранко Татић, адвокат у Новом Саду, председник Већа предавача 
Академије АК Војводине, предлаже се за члана Програмског савета Адвокатске 
академије Адвокатске коморе Србије за наредни мандатни период. 

12. Предлог Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области 
безбедности и здравља на раду АК Војводине 

 
        Председник наводи да су сви у материјалу за данашњу седницу добили 
Предлог Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области 
безбедности и здравља на раду АК Војводине који је састављен од стране 
Института о заштити на раду.  
 Како се нико није јавио за дискусију председник ставља на гласање Предлог 
Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и 
здравља на раду АК Војводине. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
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О Д Л У К У 
 
 Усваја се Правилник о правима, обавезама и одговорностима из области 
безбедности и здравља на раду АК Војводине. 
 

13. Закључивање протокола о сарадњи са установама у Војводини 
 

Председник обавештава да је у међувремену након претходне седнице, по 
овлашћењу Управног одбора, закључио у име Коморе Протокол о сарадњи са 
Заводом за културу Војводине. 

Председник наводи да имамо још понуда за закључивање оваквих протокола 
о сарадњи (Музеј савремене уметности) и сматра врло корисним да их закључујемо 
са установама културе, па предлаже да га Управни одбор за то овласти. 
 Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 
 

Овлашћује се председник Адвокатске коморе Војводине Владимир 
Бељански да у име Адвокатске коморе Војводине може да закључи Протокол о 
сарадњи са установама културе. 

 
14. Одлука о постављању фотографија некадашњих председника АК 

Војводине у кабинету председника АК Војводине 
 
Председник наводи да, као што је свима познато, у кабинету председника 

АК Војводине се налазе фотографије досадашњих председника АК Војводине. 
Никава одлука о томе не постоји, али је тако рађено свих ових година. Колега 
Срђан Сикимић је, након што су извршени нови избори,  дописом обавестио да не 
жели да учествује у раду било ког органа Коморе, да не жели да буде на било којој 
протокол листи Коморе, као и да не жели да његова фотографија буде истакнута у 
просторијама Коморе. Његова слика се већ налази на заједничкој фотографији-
паноу Управног одбора и председник сматра да то није приватна ствар нечија, већ 
да је везана за председничку функцију која је јавна функција. Биће врло ружно да 
имамо празно место у низу председничких фотографија. Председник предлаже да 
Управни одбор донесе одлуку да се фотографија Срђана Сикимића као 
председника Коморе истакне у кабинету председника, јер је то ред и обичај. 

Уследила је дискусија у којој су учествовали Михајловић Јован, Николић 
Душан, Бјелетић Биљана, Режа Слободан, Арсић Тања, Мисиркић Ђорђе, Басарић 
Предраг, Илић Горан. 

 
Председник по окончању дискусије констатује да се ова тачка скида са 

дневног реда.  
 

• Секретар уз извињење констатује да је под својим извештајем пропустио да 
изнесе предмет Шаламон Шандора, адвоката у Суботици за који сте документацију 
добили у материјалу за ову седницу. Од Основног суда у Суботици Комора је 
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примила правноснажну пресуду посл.број 10.СПК 90/17 којом је Шаламон Шандор 
осуђен због кривичног дела угрожавања сигурности из члана 138. став 1 КЗ тако што 
му је изречена условна осуда и утврђена казна затвора у трајању од четири месеца 
која се неће извршити уколико од року од једне године од дана правноснажности 
пресуде не учини ново кривично дело (споразумно признање кривице). 

            Извршни одбор Огранка АК Војводине у Суботици се овим поводом 
изјаснио да сматрају да нема основа за брисање Шаламон Шандора из Именика 
адвоката.  

           Управни одбор данас неће одлучивати о томе да ли су се стекли услови за 
брисање из Именика адвоката колеге Шаламона (члан 244. став 1 тачка 6 Статута АК 
Србије), али ћемо колеги упутити упозорење да постоји могућност да Управни одбор 
донесе решење о наступању услова за брисање из именика адвоката. На наредној 
седници ћемо одлучивати о томе. 

 
Узима се на знање информација. 

 
 

15. Финансијски извештај стручне службе 
 
Секретар износи да су сви присутни добили финансијски извештај стручне 

службе за ову седницу.  
Предлаже да се извештај усвоји и да се, као што се то чини на свакој 

седници, упуте опомене адвокатима који дугују више од шест месеци. 
 Након тога Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л  У К У 

 
Прихвата се финансијски извештај стручне службе у целости. 

  
Након прихваћеног извештаја, Управни одбор једногласно доноси 

 
О Д Л У К У 

 
 Свим адвокатима који имају неизмирене материјалне обавезе према АК 
Војводине дуже од шест месеци упутити обавештење о висини дуга, са 
позивом да у року од 8 дана од дана пријема обавештења  измире своје обавезе. 
 Са обавештењем, адвокатима упутити и упозорење о последицама 
неизмирења материјалних обавеза у смислу члана 83. Закона о адвокатури.  

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

Секретар износи да је за ову седницу 14 кандидата поднело захтев за упис у 
именик адвоката, а за упис у именик адвокатских приправника 40 кандидат. 

Стављају се на гласање захтеви за упис у Именик адвоката. 
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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. Балчин Урош, Панчево  

2. Герла Борис, Нови Сад  

3. Галић Милош, Нови Сад  

4. Вукашиновић Ева, Нови Сад  

5. Јовановић Богдан, Сомбор  

6. Мићин Жарко, Нови Сад  

7. Петрић Драган, Нови Сад  

8. Илић Слободан, Вршац  

9. Фрајић Маријана, Нови Сад  

10. Видаковић Миа, Нови Сад  

11. Љубичић Синиша, Нови Сад  

12. Вукобратовић Бранко, Нови Сад  

13. Стевовић Марко, Нови Сад  

14. Никочев Вања, Панчево  

  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. Капларевић Ивана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  
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2. Рогач Марија, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

3. Королија Маријана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

4. Радмановић Јелена, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

5. Спасић Немања, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)  

6. Кнежевић Немања, Нови Сад (Евић Јелена, адвокат, Нови Сад)   

7. Петковић Ивана, Нови Сад (Мишчевић Војислав, адвокат, Нови Сад)  

8. Трајановски Тијана, Нови Сад (Стајић Тањга Бранислава, адвокат, Нови 

Сад)  

9. Љутић Немања, Нови Сад (Петровић Драгослав, адвокат, Нови Сад) 

10. Вукобратовић Ранка, Нови Сад (Бјелановић Велимир, адвокат, Нови 

Сад)  

11. Ступар Станислава, Нови Сад (Чубрило Миодраг, адвокат, Нови Сад)  

12. Кнежевић Данијела, Темерин (Кристијан Јожеф, адвокат, Темерин)  

13. Радоњић Небојша, Рума (Грбић Никола, адвокат, Рума)  

14. Лепотић Марко, Рума (Грбић Младен, адвокат, Рума)  

15. Опачић Дивнић Дуња, Инђија (Дивнић Слободан, адвокат, Инђија)-  

16. Дакић Немања, Панчево (Јанчић Александар, адвокат, Панчево)  

17. Брњеварац Јована, Панчево (Поштић Светислав, адвокат, Панчево)   

18. Јованов Слободан, Панчево (Кошић Бојан, адвокат, Панчево)  

19. Басић Николина, Нови Сад (Краљ Радин Биљана, адвокат, Нови Сад)  

20. Савичић Јована, Нови Сад (Арсић Тања, адвокат, Нови Сад)  

21. Стојиљковић Ивана, Нови Сад (Чутурило Јасмина, адвокат, Нови Сад)   

22. Димитрић Марко, Нови Сад (Барош Борислав, адвокат, Нови Сад)   

23. Божичковић Милица, Сомбор (Делић Ивана, адвокат, Сомбор)  

24. Јовановић Љубомир, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)    

25. Тешић Невена, Нови Сад (Гуцуња Милан, адвокат, Нови Сад)  

26. Марић Марко, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

27. Грандић Теодора, Нови Сад (Стојковић Ајша, адвокат, Нови Сад)  

28. Станковић Катарина, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

29. Матковић Петар, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)  

30. Ђурчик Маријана, Нови Сад (Ковачевић Каназир Вања, адвокат, Нови 

Сад)  

31. Станар Анђелија, Нови Сад (Војновић Миодраг, адвокат, Нови Сад)  

32. Голубовић Милан, Нови Сад (Тафиловић Хасида, адвокат, Нови Сад)   
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33. Дотлић Ана, Нови Сад (Недељков Ђорђе, адвокат, Нови Сад)  

34. Ардалић Борис, Нови Сад (Костић Владислав, адвокат, Нови Сад) 

35. Башић Давид, Стара Пазова (Микљан Златко, адвокат, Стара Пазова)   

36. Милошевић Зорица, Нови Сад (Огњеновић Благоје, адвокат, Нови Сад)   

37. Гојковић Биљана, Нови Сад (Савин Соња, адвокат, Нови Сад)  

38. Малочић Марина, Нови Сад (Поповић Срђан, адвокат, Нови Сад)  

39. Павловић Сузана, Нови Сад (Мараш Ивана, адвокат, Нови Сад)   

40. Митровић Павле, Сомбор (Митровић Бранимир, адвокат, Сомбор) 

 
            Управни одбор је донео и следећа решења: 

 БАЛЧИН УРОШ, дипломирани правник, рођен 13. 08. 1990. године уписује се 12. 01. 2018. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Панчеву, Војводе Радомира Путника 8-А/12. 
 ГЕРЛА БОРИС, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1982. године уписује се 12. 01. 2018. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Максима Горког 19. 
 ВУКАШИНОВИЋ ЕВА, дипломирани правник, рођена 30. 01. 1973. године уписује се 12. 
01. 2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15/приземље. 
 ЈОВАНОВИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1952. године уписује се 12. 
01. 2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Сомбору, Краља Петра Првог 19. 
 МИЋИН ЖАРКО, дипломирани правник, рођен 20. 07. 1982. године уписује се 12. 01. 2018. 
године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Стражиловска 23. 
 ПЕТРИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 23. 09. 1977. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Радничка 19. 
 ИЛИЋ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 05. 08. 1988. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Вршцу, Трг победе 3. 
 ЉУБИЧИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1982. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Јастребачка 42. 
 ВУКОБРАТОВИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1981. године уписује се 
12. 01. 2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 4е. 
 НИКОЧЕВ ВАЊА, дипломирани правник, рођена 22. 07. 1987. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Панчеву, Стојана Новаковића 3. 
 ФРАЈИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 22. 11. 1990. године уписује се 12. 
01. 2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8а. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ФРАЈИЋ МАРИЈАНА, адвокатски 
приправник код Павлов Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 01. 2018. године због уписа у 
Именик адвоката ове Коморе. 
 ВИДАКОВИЋ МИА, дипломирани правник, рођена 30. 11. 1990. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Васе Стајића 4. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ВИДАКОВИЋ МИА, адвокатски 
приправник код Врсајков Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 01. 2018. године због уписа у 
Именик адвоката ове Коморе. 
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 ГАЛИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1991. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Максима Горког 22. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника ГАЛИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник 
код Дринчић Будимира, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 01. 2018. године због уписа у Именик 
адвоката ове Коморе. 
 СТЕВОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 14. 07. 1988. године уписује се 12. 01. 
2018. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у 
Новом Саду, Максима Горког 17А, стан 3. 
 Брише се из Именика адвокатских приправника СТЕВОВИЋ МАРКО, адвокатски 
приправник код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 01. 2018. године због уписа у 
Именик адвоката ове Коморе. 
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КАПЛАРЕВИЋ ИВАНА, рођена 24. 09. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш 
Иване, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
РОГАЧ МАРИЈА, рођена 10. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КОРОЛИЈА МАРИЈАНА, рођена 01. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
РАДМАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 13. 01. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СПАСИЋ НЕМАЊА, рођен 13. 03. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин 
Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КНЕЖЕВИЋ НЕМАЊА, рођен 19. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Евић 
Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПЕТКОВИЋ ИВАНА, рођена 23. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ТРАЈАНОВСКИ ТИЈАНА, рођена 10. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Стајић Тањга Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЉУТИЋ НЕМАЊА, рођен 06. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић 
Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ВУКОБРАТОВИЋ РАНКА, рођена 29. 03. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Бјелановић Велимира, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТУПАР СТАНИСЛАВА, рођена 23. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Чубрило Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
КНЕЖЕВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 15. 06. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
РАДОЊИЋ НЕБОЈША, рођен 12. 10. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбић 
Николе, адвоката у Руми, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЛЕПОТИЋ МАРКО, рођен 01. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грбић 
Младена, адвоката у Руми, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ДИВНИЋ ОПАЧИЋ ДУЊА, рођена 28. 07. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Дивнић Слободана, адвоката у Инђији, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
БРЊЕВАРАЦ ЈОВАНА, рођена 19. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЈОВАНОВ СЛОБОДАН, рођен 04. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кошић 
Бојана, адвоката у Панчеву, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
БАСИЋ НИКОЛИНА, рођена 21. 10. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ 
Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
САВИЧИЋ ЈОВАНА, рођена 04. 02. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсић 
Тање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТОЈИЉКОВИЋ ИВАНА, рођена 24. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ДИМИТРИЋ МАРКО, рођен 19. 02. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Барош 
Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
БОЖИЧКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 10. 06. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Делић Иване, адвоката у Сомбору, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР, рођен 16. 06. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ТЕШИЋ НЕВЕНА, рођена 03. 07. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња 
Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МАРИЋ МАРКО, рођен 20. 09. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш Иване, 
адвоката у Новом Саду, дана 10. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ГРАНДИЋ ТЕОДОРА, рођена 04. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТАНКОВИЋ КАТАРИНА, рођена 27. 12. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МАТКОВИЋ ПЕТАР, рођен 27. 11. 1993. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш 
Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ЂУРЧИК МАРИЈАНА, рођена 01. 12. 1994. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
СТАНАР АНЂЕЛИЈА, рођена 27. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић 
Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ГОЛУБОВИЋ МИЛАН, рођен 02. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ДОТЛИЋ АНА, рођена 21. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Недељков 
Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
АРДАЛИЋ БОРИС, рођен 14. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић 
Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
БАШИЋ ДАВИД, рођен 05. 09. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микљан 
Златка, адвоката у Старој Пазови, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
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         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИЛОШЕВИЋ ЗОРИЦА, рођена 21. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код 
Огњеновић Благоја, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ГОЈКОВИЋ БИЉАНА, рођена 21. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин 
Соње, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МАЛОЧИЋ МАРИНА, рођена 18. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
ПАВЛОВИЋ СУЗАНА, рођена 07. 06. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мараш 
Иване, адвоката у Новом Саду, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
         УПИСУЈЕ  се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду 
МИТРОВИЋ ПАВЛЕ, рођен 13. 06. 1992. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митровић 
Бранимира, адвоката у Сомбору, дана 11. 01. 2018. године,  у трајању од две године.  
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЋ СТАНКО, адвокат 
у Новом Саду са даном 31. 12. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУФАН САВА, адвокат у 
Ковину са даном 31. 12. 2017. године, ради пензионисања. 
 Недељков Сава, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАРЧЕВИЋ 
СТРАХИЊА, адвокат у Сомбору са даном 31. 12. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Зиндовић Радован, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛЕТИЋ СМИЉКА, 
адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2017. године, на лични захтев. 
 Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Деспотов Гордана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛИРИЋ ИВАН, адвокат у 
Зрењанину са даном 31. 12. 2017. године, ради пензионисања. 
 Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине. 
 Кирћански Даниела, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
ЧУТУРИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби 
код Стипанчевић Винка, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
ЂУРКОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби 
код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
НАСТАСИЈЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој 
вежби код Караматраковић Десимира, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
ДУБРАВАЦ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код 
Славковић Едит, адвоката у Сомбору, са даном 30. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ИЛИЋ 
ТАМАРА, адвокатски приправник у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Патрић Бојана, 
адвоката у Вршцу, са даном 22. 11. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
ГРИЈАКОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој 
вежби код Маринковић Куљхави Зорице, адвоката у Старој Пазови, са даном 11. 12. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАРОШ 
ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код Марићевић 
Миодрага, адвоката у Кикинди, са даном 18. 12. 2017. године. 
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 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине 
ШЉАПИЋ НЕВЕНА, адвокатски приправник у Кикинди, на адвокатско приправничкој вежби код 
Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, са даном 18. 12. 2017. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШАРИЋ 
СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Божовић 
Бранка, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 01. 2018. године. 
 БРИШЕ СЕ  из  Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВАЛАН 
ДАЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић 
Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 12. 2017. године. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да МИЋИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено 
престаје право на бављење адвокатуром због именовања за секретара Привременог органа општине 
Пећинци, почев од 30. 10. 2017. године, док траје ова функција. 
            Мишковић Марина, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БАЈИЋ ДОБРОСЛАВУ, адвокату у Суботици, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 23. 11. 2017. године. 
 Бајић Бранко, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да МИШКОВ ХОРВАТ ДУЊИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства почев од 11. 12. 2017. 
године. 
 Чекић Бранимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БРСТИНА ДРАГАНИ, адвокату у Старој Пазови, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев 
од 04. 12. 2017. године. 
 Михаљевић Срђан, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да ГАВРАНЧИЋ ВАЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено 
престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 11. 12. 2017. године. 
 Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ  да БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства од 23. 12. 2017. до 22. 
12. 2018. године. 
 Зрињанин Душко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика. 
 УЗИМА  СЕ  НА  ЗНАЊЕ да ВИГЊЕВИЋ НАТАШИ, адвокатском приправнику у Новом 
Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, од 22. 09. 2017. до 21. 09. 2018. године. 
    УЗИМА  СЕ на знање да ће БАЦКОВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, наставити са 
радом дана 09. 01. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење 
адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета. 
               Рајачић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да ће ВЕСИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Врбасу, наставити са радом 
дана 01. 01. 2018. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром 
због породиљског одсуства и неге детета. 
               Милић Владимир, адвокат у Врбасу, разрешава се дужности привременог заменика. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је МИЛЕНКОВИЋ МАРИНА, адвокат у Зрењанину, наставила са 
радом дана 09. 12. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на бављење 
адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета. 
               Берак Савковић Деана, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика. 
     УЗИМА  СЕ на знање да је МЕДАН МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, 
наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 12. 12. 2017. године, након што јој је 
привремено престала вежба због породиљског одсуства и неге детета. 
    УЗИМА СЕ на знање да је МАГЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Сомбору, 
наставила са адвокатско приправничком вежбом дана 19. 11. 2017. године, након што јој је 
привремено престала вежба због породиљског одсуства и неге детета. 
    УЗИМА  СЕ на знање да је СУБОТИН ШИПОСКИ СТАША, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 29. 11. 2017. године, након што јој је привремено било престало право на 
бављење адвокатуром због породиљског одсуства и неге детета. 
               Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика. 
 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Драпшин Александра, адвокат у Новом Саду, променила 
презиме, које сада гласи Драпшин Рајић. 
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 УЗИМА   СЕ   НА   ЗНАЊЕ  да је Лучић Тамара, адвокатски приправник у Темерину, 
променила презиме, које сада гласи Барић. 
 Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР, адвокатски приправник у Новом Саду 
прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 28. 11. 2017. 
године, те да исту наставља код Куртиновић Славице, адвоката у Новом Саду, дана 29. 11. 2017. 
године. 
 Узима се на знање да је КЛИПА МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 13. 12. 2017. 
године, те да исту наставља код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 14. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДИЋ ПЕРИЦА, адвокатски приправник у Суботици, прекинуо 
адвокатско приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици дана 24. 11. 2017. године, 
те да исту наставља код Сабадош Роберта, адвоката у Суботици, дана 25. 11. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВИРИЈЕВИЋ ОЛИВЕР, адвокатски приправник у Новом Саду 
прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бенић Петровић Љиљане, адвоката у Новом Саду дана 
12. 12. 2017. године, те да исту наставља код Главарданов Кристине, адвоката у Новом Саду, дана 13. 
12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је КАЧАР МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду прекинула 
адвокатско приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду дана 22. 12. 2017. године, 
те да исту наставља код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 25. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је РАДОВАНОВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду 
прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду дана 13. 12. 
2017. године, те да исту наставља код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 14. 12. 2017. 
године. 
 Узима се на знање да су Пацек Штефанија и Тодорић Глигоје, адвокати у Беочину, 
раскинули уговор о оснивању Удружене адвокатске канцеларије дана 08. 12. 2017. године.  
 ОДОБРАВА СЕ захтев Митровић Николе, адвокатског приправника у Суботици, на 
адвокатско приправничкој вежби код Вулетић Ненада, адвоката у Суботици за продужење адвокатско 
приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 09. 12. 2018. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Сладок Јанка, адвокатског приправника у Старој Пазови, на 
адвокатско приправничкој вежби код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови за продужење 
адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 14. 01. 2019. године. 
 ОДОБРАВА СЕ захтев Милошевић Бранислава, адвокатског приправника у Вршцу, на 
адвокатско приправничкој вежби код Прерадовић Радосављевић Мирјане, адвоката у Вршцу за 
продужење адвокатско приправничке вежбе за три месеца четврте године, закључно са 09. 03. 2018. 
године. 
 Узима се на знање да ће ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН, адвокат у Кули, преселити седиште 
адвокатске канцеларије у Нови Сад, Димитрија Туцовића 2 А, почев од 01. 01. 2018. године. 
 Узима се на знање да ће ДРАПШИН РАЈИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Бечеј, Соње Маринковић 1, почев од 18. 12. 2017. 
године. 
 Узима се на знање да ће МИРКОВИЋ БОЈАН, адвокат у Сомбору, преселити седиште 
адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 4/II, почев од 04. 01. 2018. године. 
 Узима се на знање да је ПОПАДИЋ МИРОСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 7/1, почев од 04. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ВУЈАДИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 19/I, стан 3, почев од 06. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ГАВРИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а, почев од 11. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да ће ВАСКОВИЋ ДАНКА, адвокат у Суботици, преселити своју 
адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8, почев од 01. 01. 2018. године. 
 Узима се на знање да је ВУКОБРАТ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју 
адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, почев од 18. 12. 2017. године. 
 Узима се на знање да је ЈОВИН МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју 
адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1а/2/204, почев од 18. 12. 2017. године. 
 

17. Разно 
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• Михајловић Јован подсећа да смо на једној од ранијих седница 
Управног одбора усвојили препоруку да огранци донесу нова правила о раду са 
другачијим изборним системом. Пита шта се дешава, с обзиром да су до сада то 
учинили Нови Сад, Сремска Митровица и Зрењанин. Да ли треба поново упутити 
допис ове садржине огранцима? 

Председник се слаже да се понови допис огранцима да донесу нова правила 
о раду. 
 
Поновиће се препорука огранцима за доношење нових Правила о раду огранака. 

 
• Режа Слободан подсећа да је на једној од претходних седница донета 

одлука да се формира Комисија која ће се бавити одбранама по службеној 
дужности у којој су сви председници огранака. Ова Комисија се још увек није 
састала. Сматра да рад ове Комисије треба орочити како би што пре изашла са 
неким предлогом и прихвата се да он буде председник те Комисије како би се већ 
једном кренуло са радом, ургентно је. 

Председник ставља на гласање предлог да се Режа Слободан изабере за 
председника Комисије за праћење постављања бранилаца по службеној дужности и 
привремених заступника и да се Комисији да рок од три месеца за давање предлога. 
           Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 

Режа Слободан, адвокат у Панчеву бира се за председника Комисије за 
праћење постављања бранилаца по службеној дужности и привремених 
заступника.   

Комисији се даје рок од три месеца за давање предлога. 
 

• Председник обавештава да је колегиница Арсић Тања поднела 
иницијативу за оцену уставности и законитости Закона о становању и одржавању 
стамбених зграда (достављена је електронским путем присутнима). Постоји 
иницијатива да се АК Србије придружи овој иницијативи, а предлог колегинице 
Арсић је да то учини и АК Војводине како би се та иницијатива „појачала“ 

Арсић Тања укратко образлаже наведену иницијативу.  
              Председник ставља на гласање предлог да се Адвокатска комора Војводине 

придружи иницијативи за оцену уставности и законитости Закона о становању и 
одржавању стамбених зграда коју је поднела Арсић Тања, адвокат у Новом Саду. 

Након гласања Управни одбор једногласно доноси 
 

О Д Л У К У 

              Адвокатска комора Војводине придружиће се иницијативи за оцену 
уставности и законитости Закона о становању и одржавању стамбених зграда 
коју је поднела Арсић Тања, адвокат у Новом Саду. 
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• Председник обавештава присутне да је коначно дошло до ситуације да се 
осигуравајућа друштва такмиче ко ће бити јефтинији и повољнији у својој понуди. О 
томе сте данас добили извештај колеге Вукашина Јововића као председника Комисије 
за давање мишљења ДДОР-у, на основу којег ћете се моћи припремити за наредни 
Управни одбор. 

 
 

Седница је закључена у 20,40 часова. 
          

 
         

         Записник водила 
Руководилац стручне службе   

Адвокатске коморе Војводине 
           Марија Белић 
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