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Број:2925/22 
30.11.2022.године 
    З  А  П  И  С  Н  И  К 

Са 1.седнице УО АК Чачак, одржане 24.11.2022.године, у Чачку  
 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић 
Огњен,Милетић Марија, Живановић Миле,Лачњевац Боривоје, Бургић Милан, Самарџић 
Душан, Матић Урош,Танкосић Ибрахим, Деспотовић Слободан, Дробњаковић Душан, 
Милутиновић Милијана, 

 Одсутни:Цветић Снежана, Караичић Никола, Васиљевић Александар 
Присутни и Председници Одбора адвоката: Председник ОА Горњи Милановац 

Невенка Видојевић 
Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, је поздравио   све 

присутне чланове УО АК  Чачак, пожелео има добродошлицу на почетку њиховог мандата 
и рекао да се нада да ће испунити очекивања оних који су их изабрали. 

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, која се односи само на пријем приправника, што су присутни 
прихватили, па за ову седницу имамо следећи: 

   Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д 
 
1.Избор два потпредседника и секретара Управног одбора АК Чачак 
2.Усвајање записника са седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 

25.10.2022.године у Чачку  
3.Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак,  
-Ирме Муратовић Џанковић, дипл.правника из Новог Пазара на пракси код 

адв.Енеса Хаџибеговића из Новог Пазара 
 -Стефан Панић, дипл.правник из Крушевца,  на пракси код адв.Миљана Перовића 
из Крушевца 
 -Стефан Овчаревић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Иване 
Миловић из Горњег Милановца 
 -Немања Ђоковић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Љубише Павловића 
из Ужица 

4.Захтев Милице Рајић, адв.из Чачка, за привремени престанак обављања 
адвокатске делатности почев од 01.11.2022.године до 31.10.2023.године 

5.Захтеви за исплату накнаде за породиље: 
-Катарина Ђуракић, адв.из Чачка 
-Милица Рајић, адв.из Чачка 
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 6.Захтеви за новчану помоћ из Фонда солидарности АК Чачак: 
-Ивана Влашић, адв.из Врњачке Бање (малигнитет) 
-Драгиша Радосављевић, адв.из Крушевца (малигнитет) 
 7.Захтев Радојле Церовац, супруге пок.адв.Николе Церовца из Ужица за исплату 
посмртнине 
 8.Доношење одлуке о додели новогодишњих ваучера деци адвоката 
 9.Доношење одлуке о исплати новчане награде запосленим радницима(чл.18 
Правилника о раду) 
     Ад.1 
 
 Миодраг Алексић-Прва тачка нам је избор два потпредседника и секретара 
Управног одбора АК Чачак.Статутарно је моја обавеза да предложим секретара и ја за то 
место предлажем колегу Боривоја Лачњевца из Крушевца, а користим и право да 
предложим  и потпредседнике, па предлажем за једног од потпредседника колегу 
Танкосић Ибрахима, који је и у претходном мандату обављао ту функцију и колегиницу, 
због родне равноправности, која је данас оправдано, због болести, одсутна, Снежану 
Цветић из Ужица.Немам посебне разлоге   којима би оправдао ове предлоге.Колега 
Лачњевац је у претходном мандату стекао одређена искуства и зна које би обавезе биле, 
а и Крушевац који има најбројнији Одбор, ред је да има свог носиоца ове функције.За 
колегу Танкосића и колегиницу Снежу, мислим да их сви знате и да они могу да одговоре 
овм задатку и да га квалитетно обаве.То  је мој предлог, али сви сте овлашћени да дајете 
и друге предлоге,  наравно и оспоравате предлоге које сам ја учинио, па отварам 
дискусију.  
 Милан Бургић-Само да питам, обзиром да колегиница није присутна, да ли можемо 
да рачунамо да ће она прихватити овај предлог. 
 Миодраг Алексић-Ја сам са њом разговарао, прихватила је ,а како рекох оправдано 
је одсутна јер је болесна.Ако се нико не јавља, претпостављам да прихватате моје 
предлоге, али да гласамо. 
 Ко је за то да колега Ибрахим Танкосић буде изабран за потпредседника УО АК 
Чачак? 12.Констстујем да је предлог прихваћен. 

Ко је за то да колегиница Снежана Цветић  буде изабрана за потпредседника УО 
АК Чачак? 12.Констстујем да је предлог прихваћен. 

Ко је за то да колега Боривоје Лачњевац буде изабран за секретара  УО АК Чачак? 
13.Констстујем да је предлог прихваћен. 

УО АК Чачак је већином гласова присутних донео ОДЛУКУ:да се за потпредседнике 
УО АК Чачак именују Ибрахим Танкосић, адв.из Новог Пазара и Снежана Цветић, адв.из 
Ужица, а да се за секретара УО АК Чачак именује Боривоје Лачњевац, адв.из Крушевца. 

    Ад.2 
 
УО АК Чачак је већином гласова присутних  усвојио  записник са седнице Управног 

одбора АК Чачак, одржане 25.10.2022.године у Чачку. 
  

     Ад.3 
 

УО АК Чачак је једногласно усвојио захтеве за упис у Именик адвокатских 
приправника-волонтера АК Чачак:  

-Ирма Муратовић Џанковић, дипл.правника из Новог Пазара, на пракси код 
адв.Енеса Хаџибеговића из Новог Пазара 
 -Стефан Панић, дипл.правник из Крушевца,  на пракси код адв.Миљана Перовића 
из Крушевца 
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 -Стефан Овчаревић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Иване 
Миловић из Горњег Милановца 
 -Немања Ђоковић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Љубише Павловића 
из Ужица 
     Ад.4 
 

УО АК Чачак је једногласно усвојио захтев Милице Рајић, адв.из Чачка, за 
привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 01.11.2022.године до 
31.10.2023.године, због одласка на породиљско одсуство. 

 
    Ад.5 
 
УО АК Чачак је једногласно усвојио захтеве  за исплату накнаде за породиље: 

-Катарина Ђуракић, адв.из Чачка 
-Милица Рајић, адв.из Чачка 
 у износу од по 50.000,00 динара. 
 Миодраг Алексић-Мислим да су се због свеопште ситуације, стекли услови да мало 
повећамо ове накнаде које исплаћујемо, али о томе ћемо се договорити на некој од 
наредних седница. 
     Ад.6 
  
 Миодраг Алексић-Како сте из саме тачке дневног реда видели,  реч је о јако тешким 
болестима код обоје колега, сви имају уредну документацију... 
 Јелена Бојић-Колегиници Ивани Влашић смо  већ исплаћивали помоћ у 2 наврата, 
реч је о младој колегиници од четрдесетак година, која је јако болесна, прошле године смо 
јој  исплатили износ од 200.000,00 динара, а почетком ове године  250.000,00 динара, а 
такође и колеги Драгиши Радосављевић смо исплаћивали  помоћ почетком ове године у 
износу од 250.000,00 динара.На рачуну Фонда имамо око 1.600.000,00 динара. 
 Душан Самарџић- Реч је о колегиници која има 35 година, коју знам лично, па тако 
и читаву ситуацију, и знам да јој месечно само  за терапију, тј.лекове које користи, 
набавља из Турске, треба око 1.000 евра, па бих молио присутне да имају у виду ту 
чињеницу приликом одређивања висине помоћи. 

УО АК Чачак је једногласно усвојио захтеве за новчану помоћ из Фонда 
солидарности АК Чачак: 
-Ивана Влашић, адв.из Врњачке Бање  
-Драгиша Радосављевић, адв.из Крушевца  

у износу од по 250.000,00 динара. 
 
     Ад.7 
  

УО АК Чачак је једногласно усвојио захтев Радојле Церовац, супруге 
пок.адв.Николе Церовца из Ужица за исплату посмртнине, у износу од 75.000,00 динара. 

 
     Ад.8 
 
 Миодраг Алексић-Сада нам је на реду доношење одлуке о додели новогодишњих 
ваучера деци адвоката, што смо чинили сваке године.Ево Јелена ће нас подсетити на 
услове. 
 Јелена Бојић-До сада услови су били да  су у питању деца адвоката, не и 
приправника, узраста до 10, односно закључно са 10 година.Узимали смо ваучере из 
дечије куће Дексика, где се могу купити и играчке и обућа и књиге, па су углавном колеге 
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биле баш задовољне што сами могу да бирају поклон.Вредност ваучера је била 4.000,00 
динара прошле године. 
 Бургић МИлан-Да повећамо мало... 
 Миодраг Алексић-Мислим да можемо узети у обзир ово што колега Бургић каже и 
повећати мало вредност ваучера  за ове наше малишане. 
 УО АК Чачак  је једногласно донео ОДЛУКУ: да се и ове године приступи набавци 
новогодишњих ваучера за децу адвоката узраста  до 10 година, а вредност ваучера је 
одређена на 6.000,00 динара по ваучеру. 
 
     Ад.9 
 
 Миодраг Алексић- Имамо сада доношење одлуке о исплати новчане награде 
запосленим радницима, према чл.18 Правилника о раду, то је ткзв.тринаеста плата.Ова 
година је била јако захтевна и тражила је додатне напоре од њих , па предлажем да, као 
што смо  и сваке године то доносили, донесемо и ове године такву одлуку и одобримо им 
исплату  награде. 
 Бургић Милан-Колика је висина те награде? 
 Миодраг Алексић-То је просечна плата коју су примали ове године. 
 Бургић Милан-Ја би и њима то повећао, на једну и по  плату. 

Душан Дробњаковић-Како каже Правилник.. 
 Јелена Бојић-Правилник каже једна просечна плата. 
 УО АК Чачак је једноглансо донео ОДЛУКУ : о исплати новчане награде 
запосленим радницима у висини једне просечне плате усплаћене у току 2023.године. 
 
     Ад.10 
 
 Миодраг Алексић-Тачка дневног реда ,,Разно,,  вечерас није намерно стављена,  
зато што смо знали да сви журе на утакмицу, имаћемо у будућности  времена за све, већ у 
наредних петнаестак дана ћемо морати да закажемо нову седницу. 
 Бургић Милан-Шта ћемо за новогодишњу прославу? Ми смо у Крушевцу  већ 
обезбедили простор  који прима 300 људи, па Комора може да обавести колеге ко хоће да 
дође...Сви да будемо заједно... 
 Миодраг Алексић-Ми смо ове године имали неколико Скупштина, имали смо и 
обележавање 50 година од оснивања Коморе, штампање монографије, и самим тим смо 
знатно премашили  уобичајене годишње трошкове, па не знам колико има места за неку 
прославу на нивоу целе коморе, можда можемо да разговарамо о томе да би Комора 
евентуално могла да подржи неку прославу по Одборима, јер већ у фебруару нам следи 
Дан адвокатуре и ту ћемо морати да се договарамо како ћемо га обележавати, али ако се 
слажете, да оставимо то за следећу седницу да одлучујемо да мало сви поразмислимо. 
 Бургић Милан-Морамо имати седницу раније, јер после 15.,16. децембра нема 
сврхе... 

Миодраг Алексић-Имаћемо прву наредну седницу у првој половини децембра. 
 Слободан Деспотовић-Ми у Ужицу годинама уназад правимо предновогодишњу 
забаву, обавеза сваког адвоката је да у томе финансијски учествује.Мислим да је то неко 
нормално решење, без учешћа Коморе. 
 Боривоје Лачњевац-Ја ћу само кратко да изнесем неке практичне предлоге.Молио 
бих ако то може, да убудуће седнице УО, имамо уторком, а не четвртком, то је једно, друга 
ствар  је да за будуће седнице ограничимо дискусију на 5 минута, и да буде 1 јављање по 
1  тачки дневног реда.Тако смо функционисали  и прошли пут, да не би имали  ситуацију 
да се неке колеге по 5 пута јављају за реч о једној тачки,  а такође и да дискусије не буду 
дуже од 5 минута јер све мотамо једно исто у неком дужем излагању. 
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 Миодраг Алексић-Конструктивно јесте, али ја бих за сада пошао са друге стране тог 
питања.Да ми кренемо, па ако будемо видели да смо сви током дискусија разумни,  да  
без обзира на различитост у мишљењу  по неком питању, да смо парламентарни, да 
поштујемо и туђе мишљење и туђе време, мислим да за сада не ограничавамо ништа.Али 
ако то не буде  тако ишло, онда ћемо видети шта ће рећи  већина у погледу измена нашег 
Пословника о раду УО. 
 Танкосић Ибрахим-Ја морам да Вас напустим, журимо да се вратимо у Нови Пазар, 
желим да пожелим успешан рад и добродошлицу новим члановима УО, и надам се да 
ћемо успешно сарађивати и имати плодотворан рад. 
 Душан Дробњаковић-Ја сам покушао преко нашег сајта да дођем до Пословника о 
раду УО, захваљујући мом незнању  вероватно нисам успео да то пронађем, па бих молио 
да нам се свима то достави. 
 Јелена Бојић-Тај Правилник је из 2010.године, ја мислим, тада нисмо имали ни сајт 
па није ни окачено, али ћемо свима ископирати и доставити уз позив за следећу седницу. 
 Миодраг Алексић-Ја се надам да ћемо  ми у нашем будућем раду, понављам без 
обзира на различит приступ и различите ставове о појединим питањима, имати један  
толерантан и разуман однос и да ћемо успети да у једној  атмосфери која неће бити 
ригидна,   да ћемо успешно одговорити на све задатке који буду пред нама.Сада Вас 
позивам да пређемо на вечеру. 
  
 
 
 
 
СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК     ПРЕДСЕДНИК 
       АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК 
Јелена Бојић       Адв.Миодраг Алексић 


