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Број:2443/22 
13.10.2022.године 
 
    З  А  П  И  С  Н  И  К 
са 323-ће.седнице Управног дбора АК Чачак  одржане 29.09.2022.године, у Чачку 
 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Давидовић Драган, Савић 
Гордана, Балтић Хајрудин, Цветић Снежана,  Мићић Велисав, Деспотовић Слободан, 
Илић Радомир, Крстић Љубинко 

Одсутни: Танкосић Ибрахим, Василијевић Славица, Лачњевац Боривоје,Милановић 
Звонимир, Марковић Душан,   Штуловић Милан,  

Присутни и Председници Одбора адвоката:Председник ОА Пријепоље, Душан 
Дробњаковић, Председник ОА Горњи Милановац Невенка Видојевић 

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 седнице УО АК Чачак одржане 09.08.2022.године и 
седнице одржане 26.08.2022.године  
 2.Усвајање употребе средстава АК Чачак у периоду од 21.07.2022.године до 
19.08.2022.године  
 3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак: 
-Владица Циврић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за 
ослобађање  дела трошкова уписа 
-Ана Боровић, дипл.правник из Беогрда, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за 
плаћање трошкова уписа на рате 
 4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак 
-Владан Љутић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Горана Стаменића 
из Чачка 
-Милорад Петковић, дипл.правник из Ћићевца, на пракси код адв.Љубинке Крстеић из 
Ћићевца 
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-Марија Обуоби, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Марјана Игрутиновића из 
Краљева 
 5.Захтев Марије Бановић Богосављевић, адв.из Крушевца, за привремени 
престанак обављања адвокатске делатности, почев од 21.09.2022.године до 
21.12.2022.године 
 6.Захтев Кристине Арсић, адв.из  Крушевца, за исплату једнокртане накнаде за 
новорођенче 
 7.Захтев Милутина Брадића, адв.из Краљева, за исплату отпремнине због трајног 
брисања из Именика адвоката 
 8.Захтев Љубинка Крстића, адв.из Краљева, за исплату наканде на име боловања 
 9.Обавештење  Марије Милојевић, адв.из Ужица о нелојалној конкуренцији и 
изјашњење Владимира Радовановића,адв.из Пожеге ( прилогу) 
 10.Понуда за откуп неопасног отпада компаније 
 11.Информација  Председника и Стручне службе  о активностима  на изради 
монографије  и договор око организације Академије, 08.10.2022.године и дочека гостију 
 12.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак: 
 13.Захтев Милана Мишковића, адв.из Краљева, за исплату накнде на име 
боловања 
 14.Молба Милене Симић Радовановић, адв.из Краљева за новчану помоћ из Фонда 
солидарности 
 15.Захтеви за исплату путних трошкова: 
-Славица Василијевић, адв.из Горњег Милановца,за одлазак у Београд , дана  
01.09.2022.године на Округли сто 
-Гордана Савић, адв.из Чачка за одлазак у Београд , дана  01.09.2022.године на Округли 
сто 
-Амел Балтић, адв.из Пријепоља, за одлазак на Скупштину АК Србије у Београд 
24.09.2022.године 
 16.Допис Илде Адемовић, адв.из Тутина 
 17.Обавештење о новчаном кажњавању адв.Радојла Перишића из Пожеге од 
стране Основног суда из Ивањице и Вишег суда Чачак 
 18.Упознавање са Одлуком УО АК Србије и закључком Скупштине АК Србије у вези  
адвоката који су именовани у Радним групама Министарства правде  за израду  сета 
правосудних закона 
 19.Одлучивање о додели признања адвокатима,  поводом 50 година од оснивања 
АК Чачак 
 20.Разнo   Ад.1 
 
 Једногласно је усвојен  записник са седнице УО АК Чачак одржане 
09.08.2022.године и записник са  седнице одржане 26.08.2022.године. 
 
     Ад.2 
 
 Једногласно је усвојена употреба средстава АК Чачак у периоду од 
21.07.2022.године до 19.08.2022.године. 
 
     Ад.3  
 
 Једногласно су усвојени захтеви  за упис у Именик адвоката АК Чачак: 
-Владица Циврић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за 
ослобађање  дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски припрваник 
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-Ана Боровић, дипл.правник из Беогрда, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за 
плаћање трошкова уписа на  6 месечних рата 
 
     Ад.4 и Ад.12 
 
 Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника АК 
Чачак 
-Владан Љутић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Горана Стаменића 
из Чачка 
-Милорад Петковић, дипл.правник из Ћићевца, на пракси код адв.Љубинке Крстеић из 
Ћићевца 
-Марија Обуоби, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Марјана Игрутиновића из 
Краљева 
-Филип Мијаљевић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Јовице Мијаљевића 
из Новог Пазара 
-Зоран Петровић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Јулије Јовановић из 
Крушевца 
-Катарина Тараило,дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Мирослава Тешића из  
-Али-Риза Хамзагић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Алисе Мумџић из 
Новог Пазара 
 
 Одлучивање о захтеву Снежане Давидовић Јаргић, дипл.правник из Крушевца, на 
пракси код адв.Слађане Судимац из Крушевца, одложено је за следећу седницу УО АК 
Чачак. 
 УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се  од наведене Комисије затраже додатне 
информације у смислу да ли  добијена акредитација покрива претходно четворогодишње 
школовање, обзиром даје именована завршила Интернационални факултет у Новом 
Пазару 2022.године, а да је увидом на сајт Комисије за акредитацију утврђено да је ова  
установа за ОАС-право добила акредитацију 16.12.2021.године. 
 
     Ад.5 
 
 Једногласно је усвојен захтев Марије Бановић Богосављевић, адв.из Крушевца, за 
привремени престанак обављања адвокатске делатности, почев од 21.09.2022.године до 
21.12.2022.године, због одласк ана породиљско боловање. 
 
     Ад.6 
 
 Једногласно је усвојен захтев Кристине Арсић, адв.из  Крушевца, за исплату 
једнокртане накнаде за новорођенче, у износу од 50.000,00 динара. 
 
     Ад.7 
 
 Једногласно је усвојен захтев Милутина Брадића, адв.из Краљева, за исплату 
отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 100.000,00 динара. 
 
     Ад.8 
 
 Једногласно је усвојен захтев Љубинка Крстића, адв.из Краљева, за исплату 
наканде на име боловања, у износу од 30.000,00 динара. 
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     Ад.9 
 
 УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се обавештење  Марије Милојевић, адв.из Ужица 
о нелојалној конкуренцији и изјашњење Владимира Радовановића,адв.из Пожеге , 
проследи Дисциплинском тужиоцу на даље одлучивање. 
 
     Ад.10 
 
 Миодраг Алексић-Овде имамо понуду комерцијалисте Мирка  Павловића испред 
Компаније Kappa Star Recycling за откуп неопасног отпада компаније, тј.реч је о понуди 
откупа свакодневног  канцеларијског материјала и картона, кога у свим службама, па и 
нашој стручној служби има пуно.Како смо добили уверавања фирма је поуздана, обзиром 
да су нам рекли да откуп  папира врше и од  судова и да се исти рециклира, тако да нема 
неких опасности  да информације иду негде где не би требало.Откупна цена папира је 
6,00 динара по килограму папира, али то је, да кажем мање битно, обзиром да се иначе 
тај папир баца.Мислим да немате ништа против да закључимо  овакав уговор, а оно о 
чему сам хтео да посебно попричамо и донесемо одлуку, је предлог наше службе, да у 
ове сврхе откупа и рециклирања папира  дамо и ранијих година набављане и укоричене 
Службене  листове и Службене гласнике  који заузимају читав овај орман иза места  
где  Јелена седи. Управо из тог разлога што више нема места за одлагање потребне 
документације финансијске, досијеа, регистратора, и осталог што се по закону мора 
чувати,  дошао је овај предлог  Стручне службе, која тврди да у последњих 20 година нико 
никада није  прегледао ниједан Гласник.Наравно опште је познато да свака канцеларија 
има  приступ Параграфу, Инфотеку или некој другој кући која објављује све прописе. 
 После краћег усаглашавања ставова, већином гласова УО АК Чачак је донео 
ОДЛУКУ: да се понуда за откуп  папирног материјала прихвати и да се  у откуп  папира 
предају и укоричени Службени  листови и Службени гласници.   
 
     Ад.11 
  

Миодраг Алексић-Ми смо у завршним припремама што се тиче Свечане академије 
и објављивања Монографије тим поводом.Књига је у штампи, остаје да се осмисле 
корице.Сам програм Академије ће бити свечан и биће доста учесника: хор Музичке школе, 
Вокална група Црнућанке из Горњег Милановца, биће инструментални састав-оркестар 
WMC сво време на бини, конферансу ће нам водити професорка Сања 
Перовановић.Обзиром да је реч о обележавању овако значајног јубилеја, мислим да је 
ред да  доделимо неко признање, о чему нисмо раније размишлали, али смо сад ставили 
у допуну дневног реда, али свакако мислим да би, обзиром да је такав тренутак била 
пригодна наша награда-признање Љубомир Михајловић Беко.Ова остала признања-
повеље и плакете, углавном везујемо за Дан адвокатуре и тада их и додељујемо.Мислим 
да и са овим признањем, не треба претеривати да не би дошло до неке инфлације тих 
признања па да колега Десимир Драгојловић који нас је својевремено критиковао  буде у 
праву када каже да се признања деле као конфете.Ја имам конкретан предлог, до сада је 
додељено само 6 ових награда, сматрам  да је сада требамо доделити ономе који је по 
животној доби најсатрији, по дужини адвокатског стажа такође, а и који по свом заиста 
великом  доприносу у раду Коморе свих ових година уназад, то заслужује, а то је колега 
Хајрудин Балтић.Да ли сте неког другог мишљења, да ли сте сагласни, ево, отварам 
дискусију. 
 Обзиром да се нико није јавио  за дискусију и да су сви присутни били за предлог 
Председника, УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се поводом прославе 50 година АК Чачак, 
награда Љубомир Михаиловић Беко додели колеги Хајрудину Балтићу. 
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 Хајрудин Балтић-Много значи када од колега и колегиница добијете овако 
признање, хвала пуно, збуњен сам. 
 Миодраг Алексић-Да се вратимо  на  Академију, оно што је сада у фокусу напора  
Коморе је да припремимо ову свечаност и завршимо штампу књиге.Књига ће имати око 
160 страна, биће мало мањег формата од А4, имали смо пробелма, морам Вам рећи да 
смо на мишиће успели да обезбедимо колико толико равномерну покривеност  и 
заступљеност адвокатуре на нашем подручју, јер је у једном тренутку претила опасност да 
не добијемо ништа.Три дана пред штампу сам молио Славицу да напише нешто о 
Милановцу, даље Краљево је остало више мање немо-  Брадић је  обећао да ће нешто 
написати, али он се углавном фокусирао на  рад свога оца,што смо убацилиу његову 
биографију, па је  у последњи час   ускочио  колега Сакића који је успео да се мало осврне 
не само на краљевачку адвокатуру, већ и на адвокате Александовца.Пријепоље је 
заступљено, Ивањица такође-колега Вецо је дао свој леп допринос, Пожега такође има 
леп чланак , из Ужица има неколико аутора, један део књиге је списак свих адвоката, њих 
1670, који су до данас били уписани у нашу комору.Не знамо још колико ће књига коштати, 
али свакако смо одредили тираж на 1150 комада, у циљу поделе по једног примерка 
сваком члану Коморе, њих 900 и неки, требамо поделити гостима академије и сл.Остаје 
проблем дистрибуције књига колегама, видећемо да ли ће то ићи преко Одбора.Што се 
тиче Академије, гости су позвани за 7.увече, имамо најаву да ће доћи из Бања Луке, из 
Црне Горе, Македоније, Федерација се још није јавила, имамо госте из АКС и из 
регионалних комора. Позвали смо челнике управе, правосуђа из Чачка, директоре 
значајних институција-Гимназије, Болнице, Мизучке школе и др.    Очекујем од  Вас да 
будете ту, ко може већу петак вече,  да се тим колегама посвети пажња , да са неким 
поразговарају, јер један човек то не може.Предвиђено је за петак вече обилазак музеја и 
галерије у Ччаку, а после вечера у Хотел ,,Београду,,.Такође у суботу, предвиђено је од 
12,00 до 13,00 сати, коктел добродошливце, а у 13,00 сати је академија.Дакле, очекујем од 
Вас да будете , заједно са мном, равноправни домаћини. Сама академија има свој 
програм, делом музички, делом је то презентација монографије.Сваком госту ћемо 
поклонити монографију  и флашу вина, које смо обезбедили из једне винарије ту у 
околини и оно ће имати наш амблем и ознаку јубилеја. Биће ту и неки  флајер о Чачку, 
оловка или сл.Мислим да сте сагласни  са мном у томе да је ово повод на коме не можемо 
не знам колико уштедети.Још једна ствар, обавестили смо све медије, да у складу са 
својим професионалним  интересовањем, дођу ако желе и ангажовали смо фотографа 
како би се та манифестација ипак на неки начин овековечила и сликама и неким видео 
записом.Можда сам нешто и заборавио,ако има питања  реците. 
 Снежана Цветић-Хоћемо ли на ту манифестацију да зовемо и председнике судова 
из осталих места, мислим да би то било лепо, моји, мислим Предсендици судова из Ужица 
би дошли. 
 Након краћег усаглашавања ставова УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ да се на 
Академију позови Председници Основних и Виших судова  на подручју АК Чачак, као и 
Основни и Виши тужиоци у тим местима.                                        
 
     Ад.12 
 
 Одлучено под тачком Ад.4. 
 
     Ад.13 
 
 Једногласно је усвојен захтев Милана Мишковића, адв.из Краљева, за исплату 
накнаде на име боловања, у износу од 30.000,00 динара. 
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     Ад.14 
 

Једногласно је усвојен захтев Милене Симић Радовановић, адв.из Краљева за 
новчану помоћ из Фонда солидарности за потребе лечења, у износу од 100.000,00 динара 
  
     Ад.15 
  
 Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова и то: 
-Славица Василијевић, адв.из Горњег Милановца,за одлазак у Београд, дана  
01.09.2022.године на Округли сто, у износу од 5.200,00 динара 
-Гордана Савић, адв.из Чачка за одлазак у Београд , дана  01.09.2022.године на Округли 
сто, у износу од 6.000,00 динара 
-Амел Балтић, адв.из Пријепоља, за одлазак на Скупштину АК Србије у Београд 
24.09.2022.године, у износу од 12.000,00 динара. 
 
     Ад.16 
  

Миодраг Алексић-Имамо допис колегинице Илде Адемовић, адв.из Тутина, која 
указује на проблем ангажовања адвоката из Тутина за одбране по службеној дужности, 
обзиром да се они позивају само  по позиву Судске јединице Тутин, дакле нису на листи  
позива Кол центра за надлежност Основног суда Нови Пазар али већи је проблем  и то 
што их суд мимоилази и у ситуацијама када постоји потреба постављања привремених 
заступника,  па моли да ургирамо код Председнице Вишег суда у Новом Пазару у том 
правцу. 

Након краћег усаглашавања УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:да се Вишем суду Нови 
Пазар доставе спискови адвоката Тутина, Сјенице и Новог Пазара, по редоследу уписа у 
Именик адвоката  и да се упути молба да се  редослед  поштује, а о свему обавестити  
Илду  Адемовић. 
     Ад.17 
 
 УО АК Чачак је примио к знању обавештење о новчаном кажњавању адв.Радојла 
Перишића из Пожеге од стране Основног суда из Ивањице и Вишег суда Чачак. 
 
     Ад.18 
 
 УО АК Чачак је упознат  са Одлуком УО АК Србије и закључком Скупштине АК 
Србије у вези  адвоката који су именовани у Радним групама Министарства правде  за 
израду  сета правосудних закона, а то су Наташа Јовичић, Горица Васић, Мирко 
Стефановић и Јакша Пековић, сви адвокати из Београда, који нису предложени од стране 
АК Србије и од којих је затражено да поднесу оставке  и даље не учествују у раду Радних 
група Министарства правде РС. 
     Ад.19 
 
 Одлучено  под тачком Ад.11. 
 
     Ад.20 
 
 Није било. 
 
СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК    ПРЕДСЕДНИК АК  ЧАЧАК 
Јелена Бојић         адв.Миодраг Алексић 


