ПРАВИЛА О РАДУ
ОГРАНКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду (у даљем тексту: Огранак) је
професионална организација адвоката у саставу Адвокатске коморе Војводине, за адвокате са
седиштем канцеларија на територији града Новог Сада, општина, Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Темерин, Бач, Ср. Карловци, Беочин и Тител.

Чланство у Огранку је обавезно и стиче се уписом у Именик адвоката Адвокатске коморе
Војводине (у даљем тексту: АКВ)

Огранак има свој печат и може имати свој амблем. Предлог амблема доноси Извршни одбор
Огранка, а одобрава Управни одбор АКВ.

Седиште Огранка је у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр. 20

Члан 2.

Огранак у складу са Законом о адвокатури, Статутом АК Србије и АКВ и овим Правилима:
1. Претреса, расправља и одлучује о свим питањима везаним за рад адвоката и
адвокатских приправника
2. Бира и разрешава делегате за Скупштину АКВ и чланове УО АКВ са свог подручја и бира
делегате за скупштину Огранка
3. Предлаже кандидате за функције у АКВ
4. Даје предлогe и мишљења АКВ
5. Стара се о условима рада адвоката и адвокатских приправника на свом подручју
6. Стара се о стручном усавршавању адвоката и адвокатских приправника и развијању
професионалне етике
7. Сарађује са управним и правосудним органима
8. Сарађује са органима АКВ, разматра њихове препоруке и извештава их о свом раду
9. Сарађује са другим организацијама, као и другим домаћим и међународним
професионалним организацијама
10. Сарађује са другим Огранцима АКВ, као и са другим органима, организацијама,
факултетима и адвокатским коморама у земљи и иностранству
11. Даје мишљење поводом сваке молбе са свог подручја за упис у Именик адвоката
12. Доноси Правила о раду огранка

13. Обезбеђује потребна средства за свој рад путем чланарине чију висину утврђује и
предлаже Управном одбору АКВ на потврђивање
14. Оснива стручне комисије у оквиру Огранка
15. Управља финансијским средствима на подрачуну Огранка
16. Обавља и друге послове одређене Статутом и другим општим актима АКВ.

ОРГАНИ ОГРАНКА

Члан 3.

Органи Огранка су:
1. Скупштина
2. Извршни одбор
3. Председник огранка

СКУПШТИНА

Члан 4.
Скупштина Огранка је највиши орган Огранка.
Огранак одржава редовну седницу Скупштине једном годишње, а ванредну седницу
Скупштине према потреби.

Члан 5.

Скупштина Огранка:
-Доноси Правила и друге опште правне акте
-Расправља о свим питањима од интереса за адвокатуру и професионални и друштвени
положај адвоката и адвокатских приправника
-Предлаже кандидате за функције за органе АКВ
-Бира и разрешава председника Огранка
-Бира и разрешава чланове Извршног одбора Огранка
-Бира и разрешава Изборну комисију Огранка и Бирачки одбор Огранка
-Разматра извештаје о раду Извршног одбора и оцењује њихов рад
-По потреби образује разне сталне и привремене комисије

-Доноси одлуке, закључке и препоруке из своје надлежности
-Бира председника Скупштине Огранка и заменика председника Скупштине Огранка међу
делегатима у Скупштини Огранка
-Обавља друге послове од интереса за Огранак

Члан 6.

Скупштину Огранка сазива председник Скупштине Огранка.
Позив за Скупштину са предлогом дневног реда, местом и даном одржавања Скупштине и
материјалима доставља се делегатима најкасније 8 календарских дана пре одржавања
Скупштине.
Председник Скупштине ће сазвати Скупштину на захтев најмање 100 чланова Огранка или на
предлог Извршног одбора, у року од 30 дана од дан пријема захтева за сазивање Скупштине.
Уколико председник Скупштине Огранка не сазове ванредну Скупштину у року из претходног
става, у наредном року од 30 дана ванредну скупштину могу сазвати заменик председника
Скупштине Огранка, Извршни одбор или најмање 100 чланова Огранка.

Члан 7.

Скупштину Огранка чини 35 делегата.
Делегат за Скупштину Огранка може бити сваки адвокат са подручја Огранка који није
дисциплински кажњаван за тежу повреду дужности адвоката.
Делегати се бирају на период од 4 године и могу бити поново бирани.

Члан 8.

За одржавање Скупштине неопходно је присуство најмање половине укупног броја делегата.
Скупштина одлуке доноси простом већином гласова присутних делегата.
За промену Правила о раду Огранка неопходна је двотрећинска већина гласова укупног броја
делегата.

Члан 9.

Скупштином председава председник Скупштине Огранка, а у његовом одсуству заменик
председника Скупштине Огранка.
Рад Скупштине и гласање су по правилу јавни, осим ако је другачије предвиђено овим
Правилима или ако Скупштина посебном одлуком одлучи да гласање буде тајно.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 10.

Извршни одбор је извршни орган Огранка.
Извршни одбор има 11 чланова.
Председник и Потпредседник Огранка су чланови Извршног одбора.
Председник Огранка је истовремено и председник Извршног одбора.
Извршни одбор бира из својих редова секретара и благајника.
За члана Извршног одбора може бити изабран адвокат, који није дисциплински кажњаван за
тежу повреду дужности адвоката и има најмање 3 године стажа у адвокатури.
Члан 11.

Извршни одбор Огранка:
-Спроводи закључке, одлуке и препоруке Скупштине Огранка
-Припрема предлоге, правила и друга општа акта Огранка
-Доноси Правилник о свом раду
-Даје мишљење поводом молбе за упис у Именик адвоката
-Руководи радом Огранка
-Расписује изборе у Огранку, даје упутства у вези са изборима и утврђује садржину потребних
образаца
-Решава по приговорима против одлука Изборне комисије у изборном поступку у Огранку,
осим кад је другачије предвиђено Статутом АКВ
-Утврђује и предлаже Управном одбору АКВ висину чланарине и начин наплате чланарине
-Организује Активности везане за стручно и културно усавршавање чланова Огранка
-Оснива стручне комисије у оквиру Огранка
-Оснива Мировно веће у оквиру Огранка

-Сарађује са другим Огранцима АКВ, као и са другим органима организацијама, факултетима и
адвокатским коморама у земљи и иностранству
-Бира и разрешава уредника званичне веб-странице Огранка
-Обавља друге послове који му буду поверени од стране Скупштине Огранка

Члан 12.

Извршни одбор састаје се по правилу једанпут месечно.
Председник Огранка заказује седнице Извршног одбора и председава им.
Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половима чланова,
већином гласова присутних чланова.
О раду Извршног одбора води се записник.

ПРЕДСЕДНИК ОГРАНКА

Члан 13.

Председник Огранка:
-Представља и заступа Огранак
-Сазива седнице Извршног одбора
-Потписује одлуке и друге акте које доносе Скупштина и Извршни одбор
-Обавља друге послове који му буду поверени актима Скупштине Огранка и другим општим
актима Коморе
-Обавља и друге послове који нису у надлежности других органа Огранка.

Члан 14.

За председника Огранка може бити изабран адвокат који има најмање 10 година стажа у
адвокатури и који није дисциплински кажњаван за тежу повреду дужности адвоката.

Члан 15.

Председника Огранка у његовом одсуству замењује потпредседник.
За потпредседника Огранка може бити изабран адвокат који има најмање 7 година стажа у
адвокатури и који није дисциплински кажњаван за тежу повреду дужности адвоката.

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ

Члан 16.

Адвокатски приправници имају право да учествују у раду Огранка, али немају право да бирају и
да буду бирани у органе Огранка.
Огранак је у обавези да сарађује са Одбором адвокатских приправника АКВ на решавању свих
питања коај су веза на за статус адвокатских приправника.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 17.
Изборна тела Огранка су Изборна комисија и Бирачки одбор.
Изборну комисију чине Председник и два члана.
Бирачки одбор чине Председник и два члана.
Чланове Изборне комисије и Бирачког одбора бира Скупштина Огранка за мандатни период од
4 године.

Члан 18.
Органе Огранка бира Скупштина Огранка јавним гласањем, осим избора самих делегата у
Скупштини Огранка АКВ у Новом Саду, који се бирају на општим изборима, на којима право
гласа имају сви адвокати чланови Огранка.
Гласање на општим изборима за делегате у Скупштини Огранка је тајно.
Извршни одбор расписује изборе и одређује датум избора, најмање 45 дана пре дана када се
одржавају избори, прописује обрасце за изборе, даје упутства, утврђује време и место гласања,
као и рокове за предају предлога листа кандидата, које објављује на званичној веб-страници
Огранка најмање 30 дана пре одржавања избора и о томе обавештава Управни одбор АКВ.

За потребе избора у Огранку предлаже се листа кандидата за делегате и листа кандидата за
чланове Извршног одбора Огранка, укључујући Председника и Потпредседника Огранка, на
прописаним обрасцима, најкасније 20 дана пре дана избора.
Листа кандидата за делегате у Скупштини Огранка по правилу садржи кандидате за делегате са
подручја седишта Основних судова са територије Огранка.
Листу кандидата за делегате у Скупштини Огранка, као и листу кандидата за чланове Извршног
одбора Огранка, укључујући Председника и Потпредседника Огранка, може поднети сваки
члан Огранка, уз доказ о сагласности кандидата и уз 100 потписа подршке адвоката чланова
Огранка, све на прописаним обрасцима, посебно за сваку од наведених листа.
Листа кандидата за делегате мора садржати предлог 35 кандидата за делегате у Скупштини
Огранка.
Листа кандидата за чланове Извршног одбора Огранка мора садржати предлог за свих 11
чланова Извршног одбора Огранка, укључујући Председника и Потпредседника Огранка.
Адвокат не може истовремено да буде и на листи кандидата за делегате и на листи кандидата
за чланове Извршног одбора.
Различите кандидатске листе могу садржати исте предложене делегате, али адвокат може
својим потписом подржати само једну кандидатску листу.
Изборна комисија позива предлагача листе, у случају отклоњивих неправилности да их исправи
у року од 3 дана, проглашава листе кандидата најкасније 15 дана пре одржавања избора,
одређује изглед и оверава печатом изборне листиће, надзире рад Бирачког одбора.
Бирачки одбор надзире ток гласања и доставља Изборној комисији резултате гласања, након
чега Изборна комисија проглашава резултате избора.

Члан 19.
Позиви члановима Огранка за изборе делегата у Скупштини Огранка се упућују јавним позивом
у једном од штампаних средстава јавног информисања које се дистрибуира на територији
Огранка АКВ у Новом Саду, објављивањем на сајту Огранка и на погодан начин у седиштима
Основних судова на територији Огранка АКВ у Новом Саду најмање 30 дана пре одржавања
избора за делегате у Скупштини Огранка.
Листа делегата која добије највећи број гласова је изабрана, а сви предложени делегати те
листе добијају мандату новом сазиву Скупштине Огранка.
У случају да две или више првопласираних листа добију једнак број гласова, Изборна комисија
у року од 3 дана од проглашавања резултата избора, одређује и објављује термин одржавања
другог круга избора на интернет сајту Огранка, који не може бити дужи од 15 дана.
У другом кругу избора учествују само листе са једнаким и највећим бројем гласова.

Члан 20.
Сваки учесник у изборном поступку има право приговора Изборној комисији на рад Бирачког
одбора, а која је дужна да о истом одлучи одмах.

Сваки предлагач листе кандидата има право приговора против одлука Изборне комисије
Огранка у изборном поступку који се подноси Изборној комисији у року од 24 часа од
доношења.
О изјављеним приговорима одлучује Извршни одбор Огранка у року од 48 часова од пријема
приговора и о својим одлукама обавештава Изборну комисију која проглашава коначне
резултате избора.
Члан 21.

Председник Скупштине Огранка, из претходног сазива, након одржаних избора, сазива
конститутивну Скупштину Огранка у новом сазиву, најкасније 30 дана од проглашења коначних
резултата избора, која је истовремено и Изборна Скупштина.
На Изборној Скупштини се бира Извршни одбор Огранка, укључујући Председника и
Потпредседника Огранка и то избором једне листе кандидата, са које сви кандидати постају
чланови Извршног одбора, односно Председник и Потпредседник Огранка.
Председник Скупштине Огранка, из претходног сазива и председава овом конститутивном и
Изборном Скупштином, до избора новог председника Скупштине Огранка.

СЕКЦИЈЕ АДВОКАТА

Члан 22.

Адвокати са подручја Огранка могу оснивати Секције адвоката.
За оснивање Секције адвоката на територији одређеног насељеног места у оквиру Огранка,
мора бити најмање 20 уписаних адвоката са канцеларијама са седиштем у том насељеном
месту.
Секција адвоката свој рад утврђује на основу Правилника о раду секције адвоката.
Правилник о раду мора бити усвојен и одобрен од стране Извршног одбора Огранка.

ЗВАНИЧНА ВЕБ-СТРАНИЦА ОГРАНКА

Члан 23.

Званична веб-страница огранка има адресу: www.akvogns.com и има уредника, ког бира
Извршни одбор Огранка.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

О промени ових правила одлучује Скупштина Огранка.
Иницијативу за промену Правила може поднети Извршни одбор или 100 чланова Огранка.

Члан 25.

До избора председника Скупштине Огранка и заменика председника Скупштине Огранка,
Скупштине Огранка сазива и њима председава Председник Огранка или члан ког он одреди.
До избора Изборне комисије и Бирачког одбора, њихове функције врши Извршни одбор
Огранка, а у том случају о приговорима против одлука Извршног одбора у изборном поступку
решава Скупштина Огранка.

Члан 26.

Ова правила ступају на снагу када их одобри Управни одбор АКВ.
Нови избори у Огранку биће расписани најкасније у року од 90 дана од ступања на снагу ових
Правила о раду и одржани у складу са њиховим одредбама.

