
      
 

 
 
Број:2478/21 
29.10.2921.године 
 
 Управни одбор АК Чачак на својој седници одржаној 28.10.2021.године, по предлогу 
Одбора адвоката Крушевац,  донео је  
 
 
    О  Д  Л  У  К  У 
 

Нацрт измена и допуна Статута АК Чачак  од 26.08.2021.године, који је био  
предмет јавне расправе  у периоду од 30.08.2021.године до 30.09.2021.године,  и који није 
усвојен на Скупштини АК Чачак, одржаној 16.10.2021.године, мења се у делу одредаба 
чл.28, тако да исти сада гласи: 

        

Члан 28. 

Управни одбор је извршни орган Коморе 
Управно одбор сачињавају председник и 14 ( четрнаест ) чланова , које бира 

Скупштина непосредним и тајним гласањем, са листе на којој ће заступљеност 

адвоката бити са подручја која територијално покривају Одбори адвоката    и то:  

 

 -Одбор адвокат Краљево -2 ( два ) члана;  

-Одбори адвоката Крушевац, Брус, Трстеник – укупно 3 (три ) члана;  

-Одбор адвоката Чачак - 2 ( два ) члана ;  

-Одбор адвоката Ужице - 2. ( два ) члана ;  

-Одбор адвоката Пожега -1 ( једног ) члана ; 

-Одбор адвоката Пријепоље - 1 ( једног )члана ; 

Одбор адвоката Нови Пазар- 1 ( једног) члана; 

 

 -Одбор адвоката Горњи Милановац и Одбор адвоката Ивањица- 1 ( једног ) члана, и 

то наизменично по мандатима-тако што у једном мандату  од 4  (четири) године 

Одбор адвоката Горњи Милановац даје свог кандидата, а у следећем мандату, 

кандидата даје Одбор адвоката Ивањица. 

-Одбор адвоката  Рашка  и Одбор адвоката Сјеница-1 ( једног ) члана, и  то 

наизменично по мандатима-тако што у једном мандату  од 4  (четири) године Одбор 



адвоката Рашка даје свог кандидата, а у следећем мандату, кандидата даје Одбор 

адвоката Сјеница. 

 

Уколико Одбори адвоката Горњи Милановац, Ивањица, Рашка и Сјеница из било којих 

разлога не буду  имали свог кандидата за члана Управног одбора у припадајућем 

мандатном периоду-кандидат  за члана Управног одбора биће предложен од стране 

Одбора адвоката у седишту Вишег суда на чијем подручју је седиште Одбора  

адвоката који   није предложио кандидата. 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК 
      АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК 
              Адв.Миодраг Алексић 

 


