
 

1 
 

      
 
 

 

 
Број:1772/22 
25.07.2022.године 
    З  А  П  И  С  Н  И  К 
Са 320.-е седнице Управног одбора АК Чачак, одржане, 30.06.2022.године, у Чачку 
 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Давидовић Драган, Савић 
Гордана,Василијевић Славица, Танкосић Ибрахим, Балтић Хајрудин, Лачњевац Боривоје, 
Милановић Звонимир, Марковић Душан,  Цветић Снежана,   

Одсутни: Мићић Велисав, Деспотовић Слободан, Илић Радомир, Крстић Љубинко 
Штуловић Милан,  

Присутни и Председници Одбора адвоката: Председник ОА Пријепоље, Душан 
Дробњаковић, Председник, Председник ОА Брус, Милијана Милутиновић, Председник ОА 
Трстеник,  Петар Недељковић  

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, је поздравио   све 
присутне Председнике Одбора адвоката и чланове УО АК  Чачак. Констатовао је да је 
присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су 
чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што 
су присутни прихватили, па за ову седницу имамо следећи: 

 
         Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д 
 
 1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 
27.05.2022.године у Чачку  
 2 Усвајање употреба средстава АК Чачак у периоду од  19.05.2022.године до 
21.06.2022.године  
 3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак: 
-Милица Миливојевић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именоване за 
плаћање трошкова уписа на рате 
-Никола Микарић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог 
за плаћање трошкова уписа на рате 
-Амела Никшић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом  Пазару и молба 
именоване за плаћање трошкова уписа на рате 
-Ивица Мит, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за 
ослобађање дела трошкова уписа 
 4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак: 
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-Катарина Митровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Ђорђа Здравковића из 
Крушевца 
-Милица Јованчић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из 
Чачка 
-Јасмина Љубеновић Пршић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милоша 
Поповића из Крушевца 
-Јелена Јеремић, дипл.правник из Бајине Баште, на пракси код адв.Велимирке Јокић из  
Бајине Баште 
 5.Захтев Јелене Шуњеварић, адв.из Ужица, за привремени престанак обављања 
адвокатске делатности почев од 16.05.2022.године до 16.05.2023.године 
 6.Захтев Милорада Стевовића, адв.приправника из  Горњег Милановца, за промену 
принципала, почев од 01.07.2022. (био код адв.Мирослава Дмитровића из Чачка а прелази 
код.адв.Марка Томовића) 
 7.Молбе за  једнократну новчану помоћ за породиље: 
-Јелена Шуњеварић, адв.из Ужица 
-Тања Досковић, адв.из Пријепоља 
 8.Захтеви за исплату путних трошкова: 
-Мујезиновић Хусеин, адв.из Новог Пазара, за долазак у Чачак на седницу Скупштине АК 
Чачак 
-Бранка Секулића, адв.из Пријепоља, за долазак у Чачак на славу 
 9.Молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности: 
-Вера Бојивић, адв.из Ужица (малигнитет) 
-Раде Вујчић, адв.из Крушевца (операција кука) 
-Лепосава Радовановић, адв.из Крушевца (малигнитет) 
-Лидија Милановић, адв.из Ивањице ( 2 операције ока) 
-Марија Лазаревић, адв.из Бруса (Covid 19) 
-Бојан Лазаревић, адв.из Бруса (Covid 19) 
-Саша Милинчић, адв.из Чачка, (Covid 19) 
-Љубиша Станковић, адв.у пензији  из Крушевца (милтиплесклероза) 
 10.Молба Удружења Ирмос из Чачка, за донацију  у циљу организације  
манифестације ,,Хорска сретања,, 
 11.Доношење одлуке о брисању из Именика адвоката АК Чачак за  адвокате који 
нису измирили своје обавезе према АК Чачак у погледу чланарине и доприноса 
 12.Доношење одлуке о расписивању избора за Председника АК Чачак, чланове 
Управног одбора АК Чачак, чланове Надзорног одбора АК Чачак, Дисциплинског тужиоца 
и његових заменика, Председника Дисциплинског суда и  судија, за мандатин период 
2022.-2026.година 
 13.Заказивање редовне и Верификационе Скупштине АК Чачак за 
24.09.2022.године и изборне Скупштине АК Чачак за 29.10.2022.године, и  свечане 
Академије поводом 50 године од оснивања АК Чачак 08.10.2022.године 
 14.Захтеви за исплату накнаде на име помоћи за време боловања: 
-Весна Џодић, адв.из Горњег Милановца 
-Драган Дивац, адв.из Ужица 
 15.Захтев Јелене Миливојевић, адв.из Чачка, за исплату  једнократне новчане 
помоћи за породиље 
 16.Захтев Милоша Антоновића, адв.из Краљева за исплату отпремнине због 
трајног брисања из Именика адвоката 
 17.Захтеви за исплату путних трошкова: 
-Верица Дуловић Ћулафић, адв.из Ужица, за одлазак у Београд на седницу Дисциплинског 
суда 
-Богдан Јелић, адв.из Нове Вароши, за одласке на седницу  ОА Пријепоље 
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-Спасоје Пушица, адв.из Нове Вароши, за одласке на седницу  ОА Пријепоље и долазак 
на славу 
-Драган Јешић, адв.из Прибоја за одласке на седницу  ОА Пријепоље 
-Сенад Лујиновић, адв.из Пријепоља ,долазак на славу 
-Љубинко Крстић, адв.из Краљева, за одлазак у Крушевац 
 18.Молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности: 
-Весна Џодић, адв.из Горњег Милановца, (преломи и операција) 
-Милутин Ракић, адв.из Александровца, (Covid 19) 
-Славољуб Ђурић, адв.из Александровца, (Covid 19) 
-Ђорђе Марковић, адв.из Александровца, (Covid 19) 
 19.Молба Станислава Дукића, адв.из Краљева, за   одобравање  повезивања стажа 
у адвокатури ради уписа приправника на праксу 
 20.Обавештење о поступању Душице Сарић, адв.из Чајетине 
 21.Обавештење Марије Милојевић, адв.из Ужица о нелојалној конкуренцији  
 22.Разно 
     Ад.1 
 
 Једногласно је усвојен  записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 
27.05.2022.године у Чачку. 
     Ад.2 
 
 Једногласно је усвојена употреба средстава АК Чачак у периоду од  
19.05.2022.године до 21.06.2022.године. 
 
     Ад.3  
 
 Једногласно су усвојени захтеви  за упис у Именик адвоката АК Чачак: 
-Милица Миливојевић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именоване за 
плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата 
-Никола Микарић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог 
за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата 
-Амела Никшић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом  Пазару и молба 
именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата 
-Ивица Мит, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за 
ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник. 
 
     Ад.4 
 
 Једногласно су усвојени захтеви   за упис у Именик адвокатских приправника АК 
Чачак: 
-Катарина Митровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Ђорђа Здравковића из 
Крушевца 
-Милица Јованчић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из 
Чачка 
-Јасмина Љубеновић Пршић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милоша 
Поповића из Крушевца 
-Јелена Јеремић, дипл.правник из Бајине Баште, на пракси код адв.Велимирке Јокић из  
Бајине Баште 
     Ад.5 
 



 

4 
 

 Једногласно је усвојен захтев Јелене Шуњеварић, адв.из Ужица, за привремени 
престанак обављања адвокатске делатности почев од 16.05.2022.године до 
16.05.2023.године. 
     Ад.6 
 
 Једногласно је усвојен захтев Милорада Стевовића, адв.приправника из  Горњег 
Милановца, за промену принципала, почев од 01.07.2022. (био код адв.Мирослава 
Дмитровића из Чачка а прелази код.адв.Марка Томовића) 
 
     Ад.7 
  

Једногласно су усвојене молбе за  једнократну новчану помоћ за породиље: 
-Јелена Шуњеварић, адв.из Ужица 
-Тања Досковић, адв.из Пријепоља 
 У износу од по 50.000,00 динара. 
 
     Ад.8 и Ад.17 
 
 Миодраг Алексић-Имамо више захтева за исплату путних трошкова, ево Јелена ће 
прочитати ко је све и за шта поднео захтеве. 
 Јелена Бојић  прочитала захтеве. 
 Миодраг Алексић-Ми смо уз позив за славу  нагласили  да је потребно да сви који 
желе да дођу на славу да се евидентирају у Комори, с једне стране због читаве 
организације угоститељских услуга а са друге стране ради организовања превоза.Никада 
није било спорно да се плаћају трошкови организовног превоза.Што се тиче овога да се 
члановима ОА Пријепољ, Прибој, Нова Варош, плаћају путни трошкови на име доласка у 
Пријепоље на седницу ОА, ја о томе отварам дискусију.Ево колега Душан, Председник ОА 
је ту, па нек нам прво он  образложи  
 Душан Дробњаковић-Нисам сматрао за сходно да ја образложим разлоге,ја сам о 
одлуци Одбора обавестио УО АК Чачак и Стручну службу, а закључак Одбора је веома 
прецизан да се члановима Одбора који долазе из Прибоја и Нове Вароши у Пријепоље, на 
седнице ОА, признају трошкови превоза... 
 Снежана Цветић-Где то пише? 
 Душан Дробњаковић-Не пише нигде, одлучио је Одбор, о томе смо  обавестили УО, 
јер сматрамо да је то  један од начина да обезбедимо или да помогнемо одржавање  
седница ОА и обезбеђивање кворума.Људи су различити, ја лично сам у 2 наврата био 
делегат Скупштине АК Србији и никада ми није пало на памет нити сам икада  тражио 
трошкове за одлазак У Београд, али опет понављам људи су различити, неки од  њих 
цене свој динар, и у тој ситуацији ја сам проценио , а Одбор је то усвојио, да се признају 
трошкови  доласка на седнице Одбора, то ништа није страшно, нити се разликује од 
начелног правила у признавању путних трошкова члановима других органа.Нити је то 
велики издатак нити је неки преседан, ја тако лично мислим.Ако је спорно питање славе, 
видим из неких коментара да је и то спорно, подсећам Вас да  је на прошлој седници 
Председник био веома изричит и данас сте усвојили и записник са те седнице, где сте се 
изричито изјаснили  да сте ове године имали  другчији приступ организацији славе и да 
сте  се обратили сваком адвокату   и упутили позив  сваком адвокату да телефонским 
путем или мејлом потврде свој долазак  на славу из простог разлога  да би се на , 
цитирам:,, могли  да закључимо уговор о пружању адвокатских услуга  и да би могли  да 
организујемо заједнички превоз,, и ја лично сам схватио да је стручна служба, односно АК 
Чачак, преузела  организовање  превоза за славу.Тим поводом сам  разговарао и са 
Јеленом, питао сам је, интересујући се колико, како треба долазити и сазнао у суштини  
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да то опет остаје на Одборима.Ја  сам покушао  и прибавио сам и неке понуде и цене  да 
се на славу дође једним возилом, комбијем, пошто смо имали 10 пријављених адвоката, 
међутим проблем је  био што су колеге које су се пријавиле за долазак имале тога дана 
обавезе у различитим терминима и смао је мањи број адвоката  да дође на време у Чачак 
када је најважније.Чекање и превоз  комбијем свих адвоката, било би у најбољем случају 
после 12 сати, тако да је питање када бисмо стигли, а сигурно је да је и то спорије него 
путничким возилом.С друге стране, цене таквог превоза су веће него што би били 
трошкови за превоз са ова 2-3 возила, па сам у консултацији са колегама проценио да је 
најбоље да се организује превоз са 3 возила-једно из Нове  Вароши и 2 и Пријепоља, да 
би све колеге се прабациле у Чачак.Ако сматрате да је то нешто што не треба чинити, да 
се то разликује  од организованог превоза других  чланова, претпостављам да се упутила 
фактура да бисе то одмах платили ибез обраћања УО, онда се немојте оптерећивати  ја 
ћу завршити те трошкове и тачка. 
 Миодраг Алексић-Дуле,све је то у најбољем реду, јер си сад појаснио да се ради о 
начину организованог превоза.Значи није у питању појединачан захтев колеге тог и тог, 
већ организован превоз за више колега, наравно да ту нема никаквих проблема. 
 Јелена Бојић-Можда ја нисам добро формулисала у куцању дневног реда, ја се 
извињавам, али то је била суштина. 
 Миодраг  Алексић-Добро што се тиче одласка на славу то смо решили, што се тиче 
одласка на седнице ОА, Дуле је и око тога говорио.У њиховом Одбору заиста постоји 
специфичност да су колеге из Нове Вароши и Прибоја дислоциране од седишта Одбора, 
отварам дискусију 
 Танкосић Ибахим-Имамо и ми 
 Снежана Цветић-И ми у Ужицу 
 Миодраг Алекисћ-Тим пре, ово питање организације рада и трошкова рада Одбора 
и јесте по нашем Правилнику у надлежности Управног одбора, па Вас позивам да  се 
везано за то изјасните. 
 Танкосић Ибрахим-По мени то су заиста симболична средства, и ја одмах, ако 
људи траже те трошкове да би дошли на седницу Одбора, то прихватам.Једино што 
мимало смета, али добро и то може да се реши, је што је колега Душан рекао да је ОА 
Пријепоље донео одлуку да се то плати 
 Душан Дробњаковић-Ако се сећате, раније смо причали, Управни одбор треба да 
се изјасни о сваком захтеву Одбора, Ви одлучујете.. 
 Танкосић Ибрахим-Е онда је све у реду, ми ћемо то да покријемо нашом одлуком, 
то је смешна пара 
 Цветић Снежана-Па баш зато, што онда траже 
 Миодраг Алексић-Добро и ти обавести твоје колеге тамо и из Бајине Баште и са 
Златибора да ћемо плаћати тај долазак 
 Боривоје Лачњевац-Ја имам сасвуим супротно мишљење од тога да ми треба да 
плаћамо некога да би он долазио на седнице ОА, а где је Статутом предвиђено да они 
треба да учествују на тим седницама.То је моје мишљење, можда је погрешно, можда не, 
али сам против тог ада Комора плаћа адвокатима одлсаке  на сатанке ОА.То значи да ми 
из Крушевца, овим колегама који су уписани у Шиљеговцу, у Варварину треба свима да 
сносимо трошкове, то је ,,скупља дара него мера,, нека каже служба колико има 
издвојених адвоката из седишта ОА, испашће да за пола чланства треба да плаћамо.Ја 
сам лично против тога.Друго, криво ми је што колега Крле није овде,јер волим да причам 
људима у очи, мислим да је његов захтев потпуно неоправдан, јер није  била његова 
обавеза да дође у Крушевац,нити било ко други, као члан УО  он је то требао да схвати 
као једну почаст. 
 Снежана Цветић-Све мислиш као и ја. 
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 Славица Василијевић-Што се тиче овог одласка у Крушевац, никад ми не би пало 
на памет да тражим трошкове и сматрам то недостојанственим, међутим  ово је био и 
позив на општу седницу УО АК Србије са УО осталих регионалних комора, а ми свакако по 
нашим одлукама имамо право на путне трошкове доласка на седницу  органа, па мислим 
да би можда одбијање захтева колеги Крстићу било у колизији са том нашом одлуком? 
 Миодраг Алексић-Како рече кјолега Душан, сви смо ми тазличити, неко тражи неко 
не, али свако нека  се носи са својим карактером, ево колега Балтић се још јавио 
 Балтић Хајрудин-Управо то сам и мислио да кажем 
 Миодраг Алексић-Хајте да апсолвирамо ову тачку дневног реда, има Управног 
одбора и после нашег мандата, па они нека мењају и допуњују и раде шта хоће, ја 
полазећи од овог аргумента да имамо право на трошкове  за долазак на  седнице органа, 
и полазећи од овога што је Душко рекао, кад овај из Прибоја пали аутомобил да дође на 
седницу, онај из Александровца, онај из Тутин, није проблем да платимо, то су адвокатске 
паре, то су паре од чланарине, ја лично, зна стручна служба да ли шта наплаћујем или 
плаћам из свог џепа,  али то је свако од нас за себе говори.Стога, предлажем да будемо 
јединствени да одобримо све ове трошкове.Ко је за то?5.Против?5.Понављамо 
гласање.Ко је за?6  
 УО АК Чачак је већином гласова донео ОДЛУКУ о исплати путних трошкова 
подносиоцима захтева и то: 
-адв.Дуловић Ћулафић Верици, на име одласка у Београд дана 11.06.2022. године на 
седницу Дисциплинског суда АК Србије, у износу од 8.400,00 динара. 
-адв.Мујезиновић Хусеину из Новог Пазара, на име доласка на Скупштину  АК Чачак у 
Чачак, дана 28.05.2022.године, у износу од 5.600,00 динара 
-адв.Љубинку Крстићу из Краљева, на име одласка у Крушевац на прославу Видовданских 
сусрета адвоката, дана 25.06.2022.године, и износу од 2.480,00 динара 
-адв.Пушица Спасоју, на име организованог превоза адвоката путничким возилима из  
Нове Вароши  у Чачак, на прославу адвокатске славе, дана 14.06.2022.године, у износу од 
4.800,00 динара 
 адв.Лујиновић Сенад и адв.Секулић Бранку на име организованог превоза адвоката 
путничким возилима из Пријепоља/ Нове Вароши  у Чачак, на прославу адвокатске славе, 
дана 14.06.2022.године, од по 6.000,00 динара 
-адв.Јешић Драгану из Прибоја, на име одласка на 1 седницу ОА у Пријепоље дана 
07.04.2022.године у износу од  1.120,00 динара 
-адв.Јелић Богдану уиз Нове Вароши, на име одласка на 3 седнице ОА у Пријепоље дана 
28.03.2022., 07.04.2022 и 10.05.2022.године у износу од, у укупном износу од 3.120,00 
динара 
     Ад.9 и Ад.18 
 
 Након краћег усаглашавања ставова, једногласно су усвојене молбе за исплату 
новчане помоћи из Фонда солидарности: 
-Вера Бојивић, адв.из Ужица (малигнитет), у износу од 250.000,00 динара 
-Раде Вујчић, адв.из Крушевца (операција кука), у износу од 100.000,00 динара 
-Лепосава Радовановић, адв.из Крушевца (малигнитет) у износу од 250.000,00 динара 
-Лидија Милановић, адв.из Ивањице ( 2 операције ока) у износу од 100.000,00 динара 
 
-Марија Лазаревић, адв.из Бруса (Covid 19), у износу од 30.000,00 динара 
-Бојан Лазаревић, адв.из Бруса (Covid 19) у износу од 30.000,00 динара 
-Саша Милинчић, адв.из Чачка, (Covid 19) у износу од 30.000,00 динара 
-Љубиша Станковић, адв.у пензији  из Крушевца (мултиплесклероза), у износу од 
150.000,00 динара 
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-Весна Џодић, адв.из Горњег Милановца, (преломи и операција) у износу од 150.000,00 
динара 
-Милутин Ракић, адв.из Александровца, (Covid 19) у износу од 30.000,00 динара 
-Славољуб Ђурић, адв.из Александровца, (Covid 19) у износу од 30.000,00 динара 
-Ђорђе Марковић, адв.из Александровца, (Covid 19) у износу од 30.000,00 динара 
 
     Ад.10 
 
 Једногласно је одбијена молба Удружења Ирмос из Чачка, за донацију  у циљу 
организације  манифестације ,,Хорска сретања,,. 
 
     Ад.11 
 
 Миодраг Алексић-Имамо сада на реду одлучивање о брисању из Именика адвоката 
АК Чачак за  адвокате који нису измирили своје обавезе према АК Чачак у погледу 
чланарине и доприноса, ево Јелена ће нас подсетити на садашње стање ствари, обзиром 
да смо ту причу покренули пре пар месеци, слањем прво опомена. 
 Јелена Бојић-Као што је Председник рекао, пре пар месецим обзиром да се за 2 
године короне, дуг за чланарину баш нагомилао, донели сте одлуку да се прво опоменом 
а након тога и слањем упозорења да су испуњени услови за брисање, покуша од колега 
наплатити то дуговање према Комори.Наравно опомена је ишла према онима који су 
дуговали више од 9.000,00 динара, тј.који нису платили  6 месечних задужења за 
чланарину, како је то и предвиђено Статутом.У тренутку доношења одлуке о томе, дуг за 
неплаћену чланарину је био око 2 милиона динара, а сада је тај дуг сведен на некиих 
223.000,00 хиљаде динара, и тај износ дугује 6 адвоката и то:Обрадовић Звонко из 
Краљева, за ког колегу имамо информацији да и ради у АПР-у, Пауновић Миленко из 
Чачка, Дивнић Милош из Косјерића, Матовић Драшко из Пожеге,  Вукајловић Југослав из 
Бруса  и Бежанић Небојша из Чачка, који има привремени престанак рада. 
 Танкосић Ибрахим-Ми не бисмо били озбиљан Управни одбор ако то што смо 
започели не би довели до краја, односно донели крајњу одлуку  о брисању тих колега, која 
сад следи  након опомене и упозорења. 
 УО АК Чачак је једноглансо донео ОДЛУКУ :да се према наведеним колегама 
настави поступак доношењем решења о брисању из Именика адвоката, а уколико по 
добијању тог решења дуг плате, решење ће бити стављено ван снаге. 
 
     Ад.12 и Ад.13 
 
 Миодраг Алексић-Као што знате по нашем изборном поступку дужни смо да 90 
дана пре истека мандата члановима органа и носиоцима функција , донесемо  одлуку о 
расписивању избора и то сада  за Председника АК Чачак, чланове Управног одбора АК 
Чачак, чланове Надзорног одбора АК Чачак, Дисциплинског тужиоца и његових заменика, 
Председника Дисциплинског суда и  судија, за мандатин период 2022.-2026.године.Пре 
четири године је 29.09.2018.године била изборна Скупштина за ове органе, тако да смо 
данас 30.06.2022.у обавези да такву одлуку донесемо.Неко ће рећи да је тајминг, да 
употребим ту реч, мало незгодан јер је сезона годишњих одмора у току, али то нас  прати 
тако и у претходним изборним циклусима од 2014.године.Доношење одлуке о 
расписивању избора, чији је  пелцер пред Вама, како би то требало да изгледа,  
подразумева да од објављивања те одлуке  почиње тећи рок који не може бити краћи од 
30 дана ни дужи од 45, за кандидовање у коме ће овлашћени предлагачи предлагати  
колеге за наведене функције.Долазимо до тога да је крајњи рок рецио 15.август, али боже 
мој, шта ћемо, морамо се организовати и у тим условима.Морам Вам сада рећи и за 
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термине за Скупштине које нам следе-пошто нам претходна Скупштина за верификацију 
мандата представницима у Скупштини која је била закзана за 28.5.2022.није успела због 
недостатка кворума, нови термин који смо успели да резервишемо је  
24.09.2022.године.Потом  смо резервисали и  термин за изборну Скупштине АК Чачак, 
каода ће нови сазив Скупштине који буде верификован вршити избор  за остале органе за 
29.10.2022.године.Ево отварам дискусију, ако треба  да још нешто претресемо у 
техничком и наравно сваком другом смислу, ако шта има нејасно и недоречено. 
 Боро Лачњевац-Обзиром да сам готово сигуран да ми као Одбор не можемо 
постићи кворум, Дуле ће да закаже седницу, али и у најбоље време а поготову сад у 
време годишњих одмора нећемо имати кворум, тако да  значи треба да применимно 
стратегију као и з а прошле изборе да нам предлагачи буду група од 10 адвоката или 
делегати Скупштине. 
 Миодраг Алексић-Знате шта, ја сам рекао и колеги Чвркићу који је Председник ОА у 
Чачку, ти закажи седницу, ја ћу доћи и повешћи са собом бар још 5 адвоката, ако смо 
постигли  да је на изборе за делегате у Чачку од 150, изашло 90 адвоката, онда што не би 
тај број постигли и сада, значи људи су препознали значај питања које се решавало, ја 
разумем све то да ћемо се увек враћати да то да ли је одлука о кворуму за рад ОА 
рационална или није, да ли је легитимно или није, али по мом дубоком уверењу ми треба 
да устрајемо у томе да покренемо чланство да учествује у раду ОА, јер ако то не чине 
онда  и нисмо нека организација. 
 Танкосић Ибрахим-Хтео сам само једно запажање да изнесем, дакле на оној нашој 
неуспешној Скупштини, било је добро када је Председник ишчитао  број присутних  по 
Одборима, не зато што је мени из Пазара било мило јер смо ми били комплетни, него што 
ми је стало да видим из којим то Одбора није дошло доста колега.Обзиром да ми сада 
поново имамо Скупштину, ја бих замолио све чланове УО  да свако од нас окрене те 
људе, да нам се  случајно не деси да ни у другом покушају не можемо да одржимо ту 
верификациону Скупштину, то би била велика срамота за све нас.То је што се тиче 
Скупштине, а што се тиче седница ОА, опет очекујем исто понашање од нас чланова УО, 
јер  ми се морамо потрудити заједно са Председницима ОА, да анимирамо колеге да дођу 
на те седнице јер о њиховој професији је реч. 
 Душан Марковић-Ја само морам да кажем једну ствар, када је било у питању 
предлагање кандидата за представнике у Скупштини, ја сам на време, у року прописаном 
Правилником, и мејлом и преко вибер групе позвао колеге на седницу и обавестио их  о 
теми која је и те како битна, јер је Крушевцу  донела још 3 делегатска места, обезбедио 
код Председнице Вишег суда велику салу за одржавање седнице, и на тај састанак је 
дошло 26 колега. 
 Миодраг Алексић-Можда је и проблем што је седница била заказана у 
преподневним часовма, чини ми се у 10 сати. 
 Душан Мраковић-Проблем је  простор за велики број људи, ја још нисам питао у 
Дому синдиката где постоји нека сала за 200-300 места и да питам ту колики би био закуп, 
па да пробамо да закажемо у поподневним сатима седницу, позваћу Вас као Председника 
и позивам све чланове УО да дођу. 
 Боривоје Лачњевац-Ма тек онда неће да дођу, јер овако макар некога има у суду. 
 Миодраг Алексић-Ја имам пуно поверење у Вашу процену, али искуство од пре 
неколико дана нас учи, када је било обележавње Видовданских сусрета адвоката, на 
официјални програм у сали крушевачког позоришта, било је око 80 људи, као  и на 
полагању венца, али су у истим тим послеподневним часовима  у сали  у ,,Лунару,, имали 
око 200 људи.Ја   док било шта радим у Комори, не могу прихватити да подилазимо  оном 
лошем у нама.Шта то сад значи-ми подилазимо делу чланства који може у 
послеподневним часовима да дође  на јело и пиће и музику, а не може у истим тим 
поподневним часовима да дође на седницу свог Одбора, и да каже тамо шта има да 
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каже.Колега Ћаловић и ја смо  били договорили да дођемо на Одбор, али када сам рекао 
да је то у 10 ујутру, он је рекао да је тад то немогуће, јер има суђење,има ову обавези, ону 
итд.Дакле можемо имати и гласове и за и против, али морамо видети шта нам је концепт, 
идеја, да ли да подилазимо ономе што  представља нашу слабост, или да се потрудимо 
да допремо до тих људи и да кажемо ,,људи не долазите тамо због комшије, него због 
себе, свог посла и професије,, 
 Петар Недељковић-Мислим да је грешка у ОА Крушевца, ево нас из Трстеника, они 
нису ни обавестили о Видовданским сусретима. 
 Миодраг Алексић-Позиве гостима је слала АК Србије, а на сајту је објављен позив 
свим адвокатима да се до одређеног термина пријаве, ако су заинтересовани да дођу, 
што су колеге из Крушевца и учинили. 
 Снежана Цветић-Да се не удаљавамо од теме, ја мислим да ћемо са овим 
расписаним изборима имати технички проблем јер људи одлаз на годишње одморе.Иначе 
ми у Ужицу заказујемо те састанке око 14,30-14,00 сати, на крају радног времена јер после 
подне нико неће да дође. 
 Душан Марковић-Ми смо  заказивали седнице увек у 10, из простог разлога што је 
тада пауза у суду и људи могу тада да одвоје пола сата да дођу, и очигледно то није дало 
резултате, пробаћу да закажм у 15х, али сумњам да ће их више доћи, а још више сумњам 
да ће доћи ако то закажем у 17 сати.А да не  причам о томе и ту се слажем са 
колегиницом Снежом , да је период јул-август сезона годишњих одмора и да постоји 
велика тешкоћа да се окупи значајнији број колега. 
 Миодраг  Алексић-Све ваше дискусије и сумње ја уважавам, али молим Вас дајте 
онда конкретне предлоге шта да радимо, како да решимо ситуацију да поштујемо Статут, 
да поштујемо рокове, а имамо реално стање ствари да је сезона годишњих одмора??? 
 Балтић Хајрудин-Искрено да Вам кажем, ја сам затечен овом причом везаном  за 
доношење одлуке о расписивању избора и састанке Одбора.Ми у Пријепољу, од како 
знам, заказујемо те састанке поподне, никад нисмо ни помислили да то буде у току радног 
времена.У 10 сати, сваки има  неко суђење или се припрема за следеће, и друго откуд 
можете знати да ће седница трајати само пола сата, колико је пауза за доручак? Ја се 
апсолутно слажем са Председником, ма ко се уписао у Именик адвоката мора поштовати 
ту адвокатуру, морамо се зарад нас одрћи неког конфора, а шта је то 3 или 4 састанка 
годишње, морамо покушати да сачувамо ову нашу професију. 
 Славица Василијевић-Ја не знам како ћемо, али нема нам друге, тако нас Статут 
обавезује. 
 Миодраг Алексић-Ја из свих досадашњих дискусија нисма закључио да има 
некакав конструктиван предлог који би био алтернативу овоме што се зове доношење 
одлуке о расписивању избора.Ми то морамо урадити и не можемо радити мимо Статута, 
зато стављам на гласање ко је з ато да се ова одлука о расписивању избора донесе?Сви, 
значи једногласно 

 УО АК Чачак  донео ОДЛУКУ о расписивању избора за чланове органа и носиоце 
функција АК Чачак за мнадатни период од 2022.-2026.Израђену одлуку  доставити 
Председницима ОА са упуствима за рад и окачити на сајт и огласну таблу АК Чачак. 

Миодраг Алексић-Још нешто, пошто смо практично спојили 2 тачке дневног реда у 
ову једну, остало је још питање обележавања јубилеја, односно 50 година од оснивања АК 
Чачак што пада  08.10.2022.године, десило се да је то баш субота и успели смо да за тај 
датум резервишемо салу Дома културе.50 година је значајан јубилеј за сваку 
организацију, па наравно и за нашу.Ми би данас требали да разговарамо око формата 
обележавања, мислим да то заслужује један озбиљан ниво.Ми смо резервисали  Валику 
салу Дома културе за тај неки свечани део, али то не значи, ако се Ви не сложите са тим, 
да то не може да се откаже, просто зато што нам долази сезона одмора, ја сам 
резервисао тај термин, а коначну одлуку ћемо донети свои заједно овде, данас.Културно 
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уметнички програм који ће бити примерен и нашој професији и том тренутку, ћемо 
осмислити, али мислим да је то прилика да одштампамо и једу монографију која би била 
ретроспектива свих ових година уназад.Ми нисмо у прилици  опет због сезоне годишњих 
одмора, а са друге стране немамо ни такву законску обавезу, да расписујемо некакав 
конкурс да нам се јаве и дају понуде за то, него сам мислио, ако сте сагласни да се у 
Чачку распитам код људи који се баве тиме, колико би то оријенациони 
коштало.Мишљења сам да сваки адвокат треба да добије ту моноградију, што значи да би 
тај тираж требао да буде 900, али некад ће то требати да се поклони некоме, па мислим 
да би тај тираж требао бити већи за пар стотина, а то наравно и снижава цену.За тај 
догађај већ смо рекли да треба да позовемо госте из Црне Горе и Македоније, али не 
можемо их завти за 8., већ дан  унапред и за њих смислити неки програм. 

Славица Василијевић-А  Пољаци? 
Миодраг Алексић-Па више сам мишљења да их не зовемо, додуше тачно је да ми 

нисмо ишли у узвратну посету њима јер нас је корона у томе онемогућила, али, обзиром 
да ја то пратим мало шире, мало су у овом тренутку компликовани односи између наше 
земље и њихове, па је боље то избећи у овом тренутку.Наравно  зваћемо и све  остале 
наше Коморе.Морам Вам рећи да сам јако био разочаран, када сам сада у Крушевцу 
видео да се нико из Коморе Београд није појавио тамо, што је јако ружно,  то је данак 
нечем што није адвокатска прича, али  ми ћемо свакако и њих звати.Оно што сам ја хтео 
да Вас замолим, ко има у својој приватној архиви неке фотографије, документацију, неку 
згодну причу или нешто друго што би било примерено, да нам достави, да ургирате код 
колега са Вашег подручја у вези са тим, јер та монографија мора да обухвати подручје 
читаве наше Коморе. 

Звонимир Милановић-Ја мислим да је то добра прилика да се  тада одштампа и 
уручи одређен број захвалница или тако нешто страријим колегама. 

Миодраг Алексић-И то је наравно нотирано, али мислим да ту требамо да будемо 
јако пажљиви јер ни ту не треба да направимо инфлацију тих захвалница, ми повеље или 
плакете делимо  за Дан адвокатуре а мислим да нгарда ,,Беко,, није  додељена великом 
броју адвоката  до сада  па би то евентуално могла бити  тада уручена.Договорићемо се 
свакако још о томе.Ево ја сам све ово до сада и рекао као подстицај да причамо о томе, 
да чујем Ваше идеје.Прво да ли се слажете да треба да урадимо монографију а ако да , 
да ли мени као Председнику и стручној служби која је ту на извору информација, дајете 
овлашћења да преговарама, договарамо, а свакако ће све бити транспарентно, трудићемо 
се да се не бахатимо, али наравно да нећемо из демагошких разлога да штедимо на 
ономе на чему  се не може штедети, у смислу да ћемо тражити квалитетан папир, изглед  
саме књиге, достојанствен програм који не може бити ни  етно , ни национално, већ нешто 
што би адвокатура требало да буде или је некад била.Да ли нам дакле дајете овлашћења 
за доношење неких одлука да кажем у овом припремном периоду, јер се многе од њих 
морају доносити у ходу. 

УО АК Чачак је једногласно дао  овлашћење Председнику АК Чачак и Стручној 
служби у смислу предњих навода. 
 
     Ад.14 
 
 Једногласно су усвојени захтеви за исплату накнаде на име помоћи за време 
боловања: 
-Весна Џодић, адв.из Горњег Милановца 
-Драган Дивац, адв.из Ужица 
 У износу од по 30.000,00 динара 
 
     Ад.15 
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 Једногласно је усвојен захтев Јелене Миливојевић, адв.из Чачка, за исплату  
једнократне новчане помоћи за породиље, у износу од 100.000,00 динара (2 детета). 
 
     Ад.16 
 
 Миодраг Алексић-Имамо захтев колеге Милоша Антоновића, адв.из Краљева за 
исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката и његову молбу да му 
,,пребијемо,, дуговања која има према Комори са припадајућом отпремнином.Колеги 
обзиром на године стажа у адвокатури припада отпремнина од 75.000,00 динара, а има 
дуговања према Комори у изноу од  6.000,00 динар аза чланарину и 9.900,00 динара за 
Фионд. 
 За овим је УО АК Чачак је донео  ОДЛУКУ: 

1.Усваја се молба адвоката Милоша Антоновића из Краљева, за исплату  
отпремнине, у износу од 75.000,00 динара, сходно времену проведеном у адвокатури. 

2.Висина помоћи из става 1. ове одлуке, умањује се за укупан износ од 15.900,00 
динара, колико износи дуг именованог адвоката  према АК Чачак, на дан доношења ове 
одлуке, по основу неплаћене чланарине (6.000,00 динара) и доприноса за Фонд 
солидарности (9.900,00 динара). 

3.Именованом адвокату, на достављени рачун, уплатиће се  разлика у износу од 
59.100 динара. 
     Ад.17 
 
 Одлучено под тачком Ад.8. 
 
     Ад.18 
 

Одлучено под тачком Ад.9. 
 
    Ад.19 

  
 УО АК Чачак је разматрао молбу Станислава Дукића, адв.из Краљева, за   
одобравање  повезивања стажа у адвокатури ради уписа приправника на праксу и заузео 
став да именованом не треба одобравање повезивања  претходног стажа у адвокатури са 
новим, јер већ у претходном стажу у адвокатури има континуитет од 5 година стажа. 
 О предњем обавестити адв.Станислава Дукића из Краљева. 
 
     Ад.20 
 
 Јелена Бојић-Обзиром да је ова ствар око колегинице Душице Сарић, адв.из 
Чајетине, односно са Златибора на неки начин завршена, само ћу Вас обавестити о чему 
се радило.Пре 2-3 месеца колегиница Душица Сарић је преселила канцеларију из 
Пријепоља на Златибор са пријављеном адресом Миладина Пећинара 31а.Пре извесног 
времена позвао нас је менаџер хотела,, Zlatibor mountain resort&spa,,  и захтевао да са 
сајта именованој колегиници уклонимо податак о адреси канцеларије јер се на тој адреси 
налази хотел и нема никакве адвокатске канцеларије.Ми смо у више наврата  телефонски 
покушали да добијемо колегиницу да видимо о чему се  ради, дописом смо тражили да 
нам достави уговор о купопродаји или закупу локала на тој адреси,  дописи су се враћали 
неуручени и на крају смо јој послали обавештење да непријављивање тачне адресе  
канцеларије представља  повреду услед које се може покренути и дисциплински поступак, 
и тај допис смо послали на кућну адресу у Пријепоље, напомињући јој поред тога да ћемо 
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читав случај око тога ставити на седницу Управног одбора, па је  напокон она  реагоавала 
и малопре, непосредно пред почетак ове седнице лично је  донела обавештење о новој 
адреси. 
 Миодраг  Алексић-Ја мислим да ми њој треба да упутимо захтев да нам у 
одређеном року  достави докуменат по  основу кога користи неки простор на наведеној 
адреси. 
 Јелена Бојић-Ми  прликом подношења захтева за упис или приликом промене 
адресе, не тражимо  доказ о  томе... 
 Миодраг Алексић-Да, али овде нам се појавио проблем, па нека се служба обрати 
колегиница да нам достави доказ о томе, па ћемо видети за даље. 
 
     Ад.21 
 
 Обавештење Марије Милојевић, адв.из Ужица о нелојалној конкуренцији и 
одлучивање по овој тачки дневног реда одложено за следећу седницу  УО АК Чачак уз 
налог служби да затражи изјашњење од адв.Владимира Радовановића из Пожеге на ове 
наводе, па  да се комплетни списи доставе члановима УО АК Чачак у копији због 
обимнијег материјала. 
     Ад.22 
 
 Миодраг Алексић-Има ли неко нешто за тачку разно? 
 Боривоје Лачњевац-Имам ја.Обзиром да је крај нашег мандата близу, а да нас је 
корона прилично омела  да седнице УО одржавамо у неком другом граду, ја бих имао 
конкретан предлог да неку од наредних седница одржимо у Новом Пазару, мени је у 
Пријепољу било дивно. 
 Миодраг Алексић-Слажем се, то је договорено.Ја сам нешто друго хтео да кажем, 
што се тиче предлога за органе Коморе,  бићемо на вези у току ових летњих 
месеци.Сачекаћемо,  рок за предлагање је 45 дана, најсрећнији би био када би све 
предлоге дали Одбори, али ако се то не деси, предлагаће  и делегати Скупштине, а може 
да предлаже и овај Управни одбор.Не би било разумно да Управни одбор или ја из Чачка 
предлажем ко ће да буде члан УО из Крушевца,или другог места, али морамо водити 
бригу и о томе.Ако сматрате да је и то једна од опција, онда рачунајте да ћемо имати и 
једну седницу  у првој половини  августа. 
 
 
 
СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК      ПРЕДСЕДНИК 
        АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК 
Јелена Бојић        адв.Миодраг Алексић 
    
      


