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Др  Ж е љ к о  Ф а ј ф р и ћ
Адвокатска комора Војводине

СТО ГОДИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 
1921–2021.

КАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО? 

Војводина и право 

На територији данашње Војводине се борба за право и регулисан 
правни положаја Срба у оквиру Аустроугарске монархије води још од 1690. 
године, а почетак је био најпре у тражењу повластица, онда у њиховом 
очувању, проширењу итд. У том смеру одржано је чак двадесет пет цркве-
но-народних сабора кроз које су Срби покушавали и углавном успевали 
да добију црквено-просветну аутономију. Аустрија је била правно уређена 
држава у којој су се наши преци борили за своја аутономна права, а та 
борба се одигравала скоро искључиво на правном терену. У многим случа-
јевима та је борба била национално-политички обојена, но могла је да се 
одвија преко тадашњих правних установа. Некада се добијало мање, некада 
више, али се ипак одвијала. Баш због тога што је борба за аутономна права 
Срба у Монархији вођена на правном терену, створене су изузетне могућ-
ности да се у њој истакну правници. Стога је код многих Срба дошло до 
изоштравања правног осећања, потребе да се ишколују правници итд., па 
није чудно што је доста пречанских Срба завршило високе правне школе. 
То је истовремено била и прилика за многе, веома често изразито сирома-
шне Србе да се вину до веома високих државних функција, коју су многи 
искористили. 
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У борби за аутономију пречански Срби су увидели да им је потребна 
не само правна памет већ и помоћ штампе – јединог медија оног времена. 
Стога простор данашње Војводине веома брзо постаје колевка у којој  
су покренути многобројни српски политички листови. У већини њих су 
правници, најпре адвокати, играли значајну улогу као власници новина, 
главни уредници, новинари. Одмах за новинама правници, опет највише 
адвокати, оснивају политичке партије и тако преузимају главну улогу у 
остваривању националних интереса и циљева. 

Српски народ се дуги низ година борио за црквено-школску ауто-
номију као нарочиту правну установу, што је захтевало од његових 
актера – најчешће правника – веома добро познавање тадашње поли-
тичке и правне ситуације у Аустрији. С друге стране, то је захтевало 
веома развијену правну свест и велико правничко знање, што је резулти-
рало и приличним бројем добрих правних теоретичара – законодаваца, 
судија, адвоката, чиновника. Тако је главна српска интелигенција током 
XVIII и XIX века долазила управо из правничких редова. Међу њима је 
створен добар број оних који су се бавили политиком, штампарством, 
новинарством, али и књижевношћу; правници учествују у оснивању Срп-
ског народног позоришта 1861. године у Новом Саду, као и позоришта у 
осталим градовима јужне Угарске, затим у оснивању српских народних 
читаоница, данашњих библиотека, спортских клубова, итд. Да споменемо 
Јована Мушкатировића, Атанасија Стојковића, Лукијана Мушицког, Јоа-
кима Вујића, Михаила Витковића, Теодора Павловића, Јована Стерију 
Поповића, Јована Суботића, Бранка Радичевића, Богобоја Атанацковића, 
Косту Трифковића, Косту Руварца, Јакова Игњатовића. 

Србија, почев од Првог српског устанка па надаље, много тога 
дугује пречанским правницима. Први професори Велике школе биће 
Иван Југовић, Миљко Радоњић, Лазар Војиновић, Атанасије Теодоро-
вић, у администрацији у време Карађорђа су Божа Грујовић (под именом 
Теодор Филиповић, касније одлази у Русију), Михаило Грујовић, Стефан 
Живковић Телемак. За време Милоша Обреновића у Србији су Димитрије 
Давидовић из Земуна (писац првог српског Устава из 1835. године), Кон-
стантин Богдановић, први српски Кривични законик саставиће Василије 
Лазаревић, Грађански законик из 1844. године написао је Јован Хаџић, 
итд. Као професори права у Србији су радили Коста Бранковић, Јован 
Стерија Поповић, Димитрије Матић, Никола Крстић, Гига Гершић, 
Михаило Вујић. 

Ипак, остала је међу Србима једна неостварена жеља: правници су 
годинама покушавали да у Аустроугарској оснују сопствену правну ака-
демију. Ово настојање остварили су тек након уједињења Баната, Бачке, 
Барање и Западног Срема са Краљевином Србијом 1918. године када је у 
Суботици основан Правни факултет. 



1182

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 4/2021. 

ПРВИ АДВОКАТИ У НОВОМ САДУ 

У време када је Нови Сад добио статус слободног краљевског града 
1748. године у њему нема ниједног адвоката. У марту је формиран Маги-
страт, а град је себи изабрао фискала 13. маја 1748. године. То је био 
Јозеф Демковић млађи. Био је то први адвокат у Новом Саду. Након њега 
су се појавили Михајло Адамовић, Јозеф Немет, Стефан Чока, Јован 
Кирић, Игнац Бицо де Кишкер, Јозеф Ковач. У то време рад адвоката 
регулисан је Патентом краља Леополда Statum per advocatos causarum seu 
procuratores regni observandum од 26. октобра 1694. године, у литератури 
познатим под насловом Одвјетнички ред, којим су углавном прописана 
права и обавезе које адвокат има према клијенту и суду. Садржи и адво-
катску заклетву. 

Наредбом од 10. фебруара 1769. године царица Марија Терезија је 
уредила питање адвоката у Монархији. Прописан је испит (тзв. цензура), 
одређено је ко га може полагати и где. То је урађено са тзв. Intimato-ом 
(обавест), а онда је цела материја о адвокатури и испиту уређена са 
Instructio pro advocatis (инструкција за адвокате), донетом 4. септембра 
1804. године. До овог прописа адвокатура је била занимање доступно 
једино племићима, од сада су и припадници грађанског сталежа могли 
постати адвокати. Након упита царице Марије Терезије, Магистрат јој је 
8. априла 1769. године одговорио да су граду Новом Саду, поред градског 
фискала, потребна још два адвоката. 

Тада су у Новом Саду адвокати били Јован Мушкатировић, Андреј 
Петровић и Јован Остојић, сва тројица Срби. Дуго се веровало да је 
Мушкатировић први Србин који се у Угарској бавио адвокатуром. Ипак, он 
није био први адвокат у Новом Саду, нити први Србин који се бавио адво-
катуром. Он је, можда, први адвокат Србин који је положио адвокатски 
испит (цензура). У званична документа пред судом Јован Мушкатировић 
је као адвокат уведен од 1769. године.

Све до 1795. у Новом Саду нема много адвоката, али од те године у 
граду их је све више. Скоро сви су били Срби којима је, будући да су тада 
живели у туђој држави без права да се запосле у државној служби, једина 
прилика за напредовање у друштву било изузетно образовање и слободно 
занимање. Најпривлачнија занимања била су лекар, геометар и адвокат. 
Све ово је утицало да се велики број Срба ишколује за адвокате. Од 1723. 
до 1827. године биће их 227. Још више је било тзв. јурата, то јест оних 
који су имали све услове за адвокатуру изузев последњег испита, цензуре.
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 ОСНИВАЊЕ ПРВИХ АДВОКАТСКИХ КОМОРА 1875. ГОДИНЕ 

Све до 1875. године адвокати су дисциплински одговарали aпелаци-
оним судовима, а регистар адвоката вођен је код угарског Министарства 
правде. Од 1. јануара 1875. на подручју Бачке и Баната, а на основу члана 
XXXIV законског чланка из 1874. године о адвокатском раду, форми-
ране су адвокатске коморе. Тада су формиранe Суботичка, Сегединска и 
Темишварска адвокатска комора. У област ових комора улазили су многи 
градови који се данас налазе у више држава.

Суботичка адвокатска комора обухватала је надлежност окружних 
судова у Суботици, Сомбору, Новом Саду и Баји. Сегединска адвокат-
ска комора обухватала је теротирију окружних судова у Сегедину, Макоу, 
Ходмезевашархељу и Великој Кикинди. Темишварска адвокатска комора 
имала је надлежност над окружним судовима у Темишвару, Великом Беч-
кереку, Лугошу, Оравици, Вршцу, Белој Цркви, Панчеву и Карансебешу. 
Заправо, највећи број адвоката са територије данашње Војводине биће 
у оквиру адвокатских комора у Суботици и Темишвару, док је Велика 
Кикинда припадала Сегединској адвокатској комори. 

Суботичка адвокатска комора у моменту оснивања броји 184 адво-
ката: Ада 4 (од словенских народа 2), Апатин 4 (1), Бачка Паланка 3 (1), 
Бачка Топола 3, Кула 6, Врбас 1 (1), Нови Сад 28 (15), Оџаци 3, Риђица 1, 
Сента 13 (6), Сомбор 30 (1), Србобран 4 (4), Стари Бечеј 7 (3), Стара 
Кањижа 3 (1), Стара Моравица 1, Стари Сивац 1 (1), Суботица 38 (20). 
Она је почела са радом 1. јануара 1875. године, а први њен председник 
био је др Ђерђ Гули, секретар др Андор (Андрија?) Пауковић, коморски 
тужилац др Јанош Сабадош. 

Сегединска адвокатска комора у тренутку оснивања броји 137 адво-
ката. Од тога у Кикинди је 18 (10), док у самом Сегедину има 44 адвоката 
и само тројица су Словени. 

Темишварска адвокатска комора броји 177 адвоката. Од тога у Банат-
ском Петровом Селу 1 (1), Белој Цркви 4 (2), Вршцу 19 (14), Великом 
Бечкереку 26 (14), Модошу (данас Јаша Томић) 4 (1), Новом Бечеју 6 (3), 
Панчеву 5 (3), Српском Елемиру 1 (1). У самом Темишвару има 60 адвоката, 
од тога 12 Срба. Укупно на подручју данашње Војводине има 234 адвоката, 
од тога 118 Словена, остало су Мађари, Немци, Јевреји, Румуни, итд.

Новоосноване коморе су у своје именике без посебне провере упи-
сале оне адвокате који су се затекли приликом оснивања. Нови адвокати 
су морали да испуне прописане услове. Исто тако се поступало са адво-
катским приправницима који су имали посебан именик. 

Поставља се питање откуд толико велики број Срба међу адвокатима, 
несразмерно велик у односу на броја Срба на проценат становништва 
у Угарској. 
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Као што смо већ напоменули, приступ у државну службу и судство 
Угарске за немађаре је био практично немогућ, али је ступање у адво-
катуру било слободно за све. Притом, тадашња Угарска је била прави 
мали рај за адвокате: афирмација, углед, па и новац могли су се прилично 
брзо стећи. 

Адвокати су код Срба онога доба били главни интелектуалци, па не 
чуди што се велика већина њих уз адвокатуру бавила политиком. Многе 
адвокате срећемо као прваке политичких странака или власнике и главне 
уреднике политичких листова. Такође, адвокати су били основна снага 
тадашњег не само политичког, већ културног живота међу Србима у Угар-
ској. Никада као тада – а то ће трајати све до 1914. године – адвокати 
Срби нису имали тако значајну улогу у остваривању српских нацио-
налних интереса. Национално свесни, борбени, често бескомпромисни, 
неретко су хапшени и затварани. Слично је било и са осталим немађа-
рима, Буњевцима, Словацима, Румунима, Јеврејима. 

ОСНИВАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ  
У НОВОМ САДУ (1921–1941)

Током 1921. године је основана Адвокатска комора у Новом Саду. 
Оснивачка скупштина одржана је 3. маја 1921. године. Пословима око 
оснивања руководиће Одбор чији је председник био др Ђорђе Коњовић, 
председник Апелационог суда у Новом Саду, а чланови су др Бранко 
Николић, начелник Министарства правде, Одељење за Бачку, Банат, 
Барању и адвокате, др Миливој Григоријевић, др Јован Латинчић и  
др Игњат Павлас. На овој скупштини присуствовало је 47 адвоката. 

На Оснивачкој скупштини за председника Коморе је биран  
др Стеван Адамовић (Нови Сад), за потпредседника др Милош Бокшан 
(Нови Сад), за секретара др Коста Мајински (Нови Сад), за благајника 
др Оскар Циприс (Нови Сад), за фискала Коморе др Милан Секулић 
(Нови Сад). Чланови Одбора су др Коста Хаџи ст., др Јован Латинчић, 
др Милан Ћирић, др Александар Моч (сви адвокати из Новог Сада),  
др Јован Петровић (Суботица), др Душан Радивојевић (Панчево),  
др Андрија Васић (Велики Бечкерек). Заменици су др Милан Матић 
(Нови Сад), др Бодог Ковач (Нови Сад), др Драгутин Стипић (Суботица), 
др Никола Ђурић (Вршац). 

Управни одбор ће 20. јуна 1921. године донети Пословник Коморе, 
а онда се приступило упису адвоката и адвокатских приправника у 
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адвокатски именик. Неких посебних провера није било, тако да је 
крајем те године у чланству Коморе било 396 адвоката и 61 адвокат-
ски приправник.

Већ следеће године 23. јуна 1922. донет је Закон о изменама и допу-
нама Закона о адвокатима и адвокатским приправницима. Прописано је 
да се у именик адвоката могу уписати дипломирани правници и то сви 
који код Апелационог суда у Новом Саду (или код неког другог апела-
циног суда у држави) положе испит. Од тада се од адвоката није тражио 
степен доктора права. Поред тога кандидати за адвокате морали су бити 
домаћи држављани и завичајни на територији Апелационог суда у Новом 
Саду. Сва ранија права која су адвокати остварили остала су недирнута. 
Интересантно је да је и даље задржана тзв. Б-листа на којој су се нала-
зили адвокати који нису знали српскохрватски језик. Но, олакшавајућа 
околност је била у томе што испит из познавања српскохрватског језика 
више нису полагали пред судским комисијама, већ је испит пренет на 
Адвокатску комору. 

Апелациони суд у Новом Саду је 6. септембра 1926. издао адво-
катску тарифу која се примењивала код војвођанских судова. Са овом 
тарифом адвокати се нису сложили будући да су предвиђене накнаде 
биле сувише ниске. 

Једно од важнијих питања биће пројекат Закона о адвокатима који је 
средином двадесетих година XX века упућен Народној скупштини. Закон 
је процедуру прошао, али када је требало да дође на дневни ред и да буде 
изгласан, Скупштина је распуштена. Удружење јавних правозаступника 
у Београду је током ове године повело акцију за сазивање конференције 
делегата свих адвокатских корпорација на којој би се посаветовали који 
ће се закон о адвокатима, од свих који су на снази на појединим подру- 
чјима државе, примењивати до доношења новог. Конференција је одржана 
16. 10. 1927. године у Загребу. Адвокатска комора из Новог Сада послала 
је као делегате др Стевана Адамовића и др Александра Моча. На конфе-
ренцији је одлучено да се прописи о адвокатима који важе у Војводини 
примењују у целој држави, са важношћу док се не донесе нови закон. 
Међутим, тадашњи министар правде др Душан Суботић је известио да ће 
Скупштини бити поднет на усвајање нови предлог закона о адвокатима. 

Први број часописа Гласник Адвокатске коморе за Банат, Бачку  
и Барању објављен је 1. јуна 1928. године. У свом тексту „Прва речˮ 
др Стеван Адамовић, председник Адвокатске коморе за Банат, Бачку  
и Барању, објашњава шта је разлог постојања овога листа. Истовремено 
је објављен и позив за Редовну скупштинску седницу за 4. јун 1928. 
године. Дневни ред је био уобичајен, а на седници је усвојен и Правлник 
за издавање припомоћи изнемоглим адвокатима и наследницима адвоката 
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чланова Адвокатске коморе за Банат, Бачку и Барању. Практично, било је 
то оснивање Посмртног фонда адвоката. До почетка Другог светског рата 
Комора ће из овог фонда исплатити 108 посмртнина. Можемо рећи да је 
ово један од два или три најзначајнија датума у историји Коморе.

Коначно, Апелациони и Касациони суд у Новом Саду су на својим 
седницама од 26. и 30. октобра 1928. године, донели нову тарифу за 
адвокатске услуге, што ће проузроковати сазивање Ванредне скупштине 
Адвокатске коморе за Банат, Бачку и Барању одржане 25. новембра 1928. 
године, коју је водио др Стеван Адамовић и на којој је донет закључак да 
ни ова тарифа не одговара ономе што су адвокати у Војводини очекивали, 
итд. На крају је донета Резолуција која је изражавала ово незадовољство, а 
Касациони и Апелациони суд на седницама од 27. и 29. децембра су усво-
јили примедбе и на својој новој седници донели нову адвокатску тарифу. 

Закон о адвокатима донет је 17. марта 1929. године. Ово је први 
јединствени закон о адвокатури, примењив на целој територији Краљевине 
СХС. Адвокатура се у Закону назива занимањем јавног поретка. Такође, 
овим законом је уведен коморски систем, а територију коморе одређује 
министар правде. Министар ће то урадити Уредбом од 17. априла исте 
године. Тако су установљене коморе у Београду (покрива терен Апелаци-
оног суда у Београду), Скопљу (Апелацинои суд у Скопљу), Подгорици 
(Велики суд у Подгорици), Загребу (Бански стол у Загребу), Сарајеву 
(Врховни суд у Сарајеву), Новом Саду (Апелациони суд у Новом Саду), 
Љубљани (Виши дежелни суд у Љубљани), Сплиту (Виши земаљски суд 
у Сплиту). У оквир Адвокатске коморе у Новом Саду улазе Банат, Бачка и 
Барања, а Срем ће бити у саставу Адвокатске коморе у Загребу. 

Од законских одредби, које ће касније бити реализоване, треба 
споменути и следеће: Законом о адвокатима одређено је да се у року од 
две године, када Закон ступи на снагу, морају формирати пензиони фон-
дови; дозвољава се могућност формирања Савеза адвокатских комора; 
министар правде треба да одреди службену одору (хаљину, униформу) 
за адвокате и адвокатске приправнике – ова одредба никада није зажи-
вела; Закон дозвољава адвокатима да са клијентима споразумно одреде 
награду, о чему морају сачинити писмени споразум, у супротном при-
мењује се адвокатска тарифа коју прописује министар правде на основу 
мишљења адвокатских комора и апелационих судова.

Током 1929. године Адвокатска комора за Банат, Бачку и Барању у 
Новом Саду, а на основу Уредбе од 20. априла бр. 31.220 требало је да 
се реорганизује у смислу Закона о адвокатима од 17. марта 1929. Стога 
је за 16. јун 1929. године сазвана Конститутивна скупштина на којој су 
усвојени уобичајени извештаји и Пословник, краљу Александру Кара-
ђорђевићу је упућен поздравни телеграм, министру Милану Сршкићу 
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изјављена захвалност за донети закон, итд. Тада је Комора преименована 
у Адвокатска комора у Новом Саду. За председника Адвокатске коморе 
изабран је др Стеван Адамовић (Нови Сад), за заменика др Жарко Јакшић 
(Велики Бечкерек), за секретара др Коста Мајински (Нови Сад) и за 
фискала др Милан Секулић (Нови Сад). 

Током 1930. године у Комори је разматрано питање зграде која се 
налазила у Новом Саду, Војвођанска 25. Зграда више није одговарала 
потребама па је овлаштен Одбор Адвокатске коморе да је прода и про-
цени да ли је боље градити нову или купити неку постојећу зграду. 

Током 1931. године, сходно чл. 54. Пословника Одбора Адвокатске 
коморе, уведене су легитимације за адвокате. Сви адвокати су били у оба-
вези да пошаљу две фотографије, итд., али је овај посао текао споро. 

У именик адвоката Адвокатске коморе у Новом Саду 1933. године 
уписана је прва жена адвокат Катарина Ленголд (рођена Маринковић). 

У просторијама Адвокатске коморе у Новом Саду 27. маја 1934. 
године одржана је Четврта редовна Скупштина Савеза адвокатских 
комора Краљевине Југославије. За новог председника Савеза изабран је 
др Стеван Адамовић, председник Адвокатске коморе у Новом Саду.

Пензиони фонд Адвокатске коморе у Новом Саду је у јулу 1934. 
године купио кућу у Новом Саду, у улици Краља Петра 9. Одбор Адво-
катске коморе донео је одлуку да прода кућу у Војвођанској 25, где је 
дотад било седиште Коморе, и усели се у купљену кућу, а да од камате 
на новац од продате куће плаћа кирију Пензионом фонду. Кућу у Вој-
вођанској 25 купио је адвокат др Александар Моч за 190.000,00 динара. 
Истовремено, било је и других планова са кућом у Краља Петра 9: 

„Већ приликом те куповине, Управни одбор је имао у виду, да ускоро 
– чим финансијско стање Фонда дозволи – искористи и супротни фронт 
купљене некретнине са улице Илије Огњановића, што је најзад на седници 
Одбора од 13. 4. 1935. г. приведено и у дело, када је донесено начелно 
решење, да се на томе фронту подигне двоспратна зграда са 6 модерних 
станова; претседнику Коморе је пак поверено, да прибави општи план и 
прорачун за то зидање, а на седници од 22. 5. о. г. изабран је Одбор (грађе-
вински) од 3 члана, коме је поверено да руководи зидањем те зграде и да се 
по потреби с времена на време посаветује и са осталим члановима Одбора 
који станују у Новом Саду.”

Половином јуна 1935. године започели су радови на градњи, поло-
вином септембра зграда је дигнута под кров, а крајем децембра градња 
је завршена. 
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Током 1937. године је започето објављивање Правничког гласника, 
органа Удружења правника, Адвокатске и јавнобележничке коморе 
у Новом Саду.

Следеће, 1938. године формирано је Удружење адвокатских при-
правника Војводине, 17. маја је изабран Акциони одбор у који су ушли 
адвокатски приправници Бранко Бајић, Феђа Киселички, Сава Влалукин, 
Јова Самарџија и Влада Поповић. Они су израдили правила и припре-
мили Оснивачку скупштину која је одржана 29. маја 1938. године. Бранко 
Бајић је изабран за председника а Влада Поповић за секретара. Крајем 
1939. одржана је Скупштина на којој је формирано Удружење адвокат-
ских приправника Новог Сада. За председника је изабран Никола Олеар, 
а за секретара Милорад Ботић.

Девета редовна Скупштина Савеза адвокатских комора Краљевине 
Југославије је одржана 28. маја 1939. године у Загребу. За седиште Савеза 
у наредном периоду одређен је Нови Сад, а за председника Савеза изгла-
сан председник Адвокатске коморе у Новом Саду Стеван Адамовић.

АДВОКАТСКА КОМОРА У НОВОМ САДУ 1941–1951.

Адвокатска комора у Новом Саду  
током окупације 1941–1945.

Почетком окупације 1941. године дошло је до забране рада Адво-
катске коморе у Новом Саду. Сви органи су разрешени, службеници 
отпуштени, а Комора добија комесара Петера Вагнера, до тада приправ-
ника у адвокатској канцеларији брата му др Карла Вагнера. На том месту 
биће само до 18. децембра 1941. године, када ће Министарство правде у 
Будимпешти формирати нову адвокатску комору која ће бити у оквиру 
државног и правног система Мађарске. Вагнер је обављао углавном тех-
ничке послове, тако да за његово време није било нових уписа, али се 
ни имовина није расипала. Нова комора добила је нови назив Újvidéki 
Ügyvédi Kamara, а главну реч у овој комори за све време рата водили су 
др Иван Нађ и др Јанош Видерком, адвокати у Новом Саду. 

Тиме се некадашња Адвокатска комора у Новом Саду заправо 
распала, а адвокати су организовани на нови начин. Осим Новосадске 
адвокатске коморе (за Бачку), организовано је још неколико комора. 
Адвокати са територије Барање (Дарда, Бели Манастир) припали су 
Адвокатској комори у Печују, а са територије Баната Адвокатској комори 
у Петровграду (данашњи Зрењанин), где је председник др Мајерхофер, 
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адвокат из Панчева. Адвокати из Срема припали су Одвјетничкој комори 
Загреба (територија Окружног суда у Сремској Митровици).

Током Другог светског рата адвокати су били изложени прогонима, 
доста их је изгинуло у ратним борбама, многи су нестали. Од 699 адво-
ката и 405 адвокатских приправника, колико их је било 1941. године, 
током рата је страдало 32 адвоката и 57 адвокатских приправника. 
Нажалост, прецизни подаци никада нису утврђени нити су објављени. 
Званични послератни подаци нису ни приближно тачни, пошто се доста 
тога прећуткивало. 

Адвокатска комора у Новом Саду  
у периоду Привремене управе 1945–1947.

Како је током јесени 1944. године већи део Војводине био осло-
бођен, нова власт је кренула у обнову правосуђа, између осталог и 
адвокатуре. Будући да је ситуација била веома тешка, требало је започети 
врло опрезно. Први усвојени документ у новој држави, а који се односи 
на адвокатуру, била је Одлука о постављењу делегата у адвокатским 
коморама од 17. 11. 1944. године. Ту се наводи да „до коначног уређења 
адвокатуре (одвјетништва) у адвокатским коморама поставља се делегат”.

За прво време Адвокатска комора у Новом Саду и Пензиони фонд 
су 28. новембра 1944. године добили старатеља (делегата) др Катарину 
Маринковић Ленголд, адвоката из Новог Сада, док је за помоћника 
именован др Петар Араницки, адвокат из Новог Сада. Нешто касније  
др Араницког заменила је Олга Царић, адвокатски приправник из Новог 
Сада. Они су сачинили инвентар непокретних и покретних ствари Адво-
катске коморе и Пензионог фонда, установили стање имовине – колико је 
шта оштећено, опљачкано, итд., али и податке о томе ко је управљао имо-
вином Коморе током рата и како је то радио. Извештај је послат Комисији 
за испитивање ратних злочина. Поред тога, што је за адвокатуру најбит-
није, архива је обезбеђена, преузете су адвокатске канцеларије погинулих 
и одбеглих адвоката, итд. Ипак, све је то још увек било далеко од услова 
за нормалан рад адвоката. Он је био омогућен тек постављањем При-
времене управе.

Свака федерална јединица је одлуку о постављању Привремене 
управе спроводила на својој територији. Тако је било и у Војводини, 
па је 16. маја 1945. Одлуком ГНООВ-а постављен Привремени одбор 
Адвокатске коморе у Новом Саду који је бројао 11 чланова. У Привре-
мену управу постављени су др Александар Моч, др Душан Медаковић, 
Катарина Маринковић, Милан Ивановић, др Ђорђе Петковић, др Пера 
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Радосављевић, Коста Хаџи (сви из Новог Сада), Мића Скендеровић 
(Суботица), Ладислав Речеји (Апатин), др Славко Жупански (Петровград) 
и Богдан Стојановић (Вршац). Прва седница Одбора одржана је 16. маја 
1945. године. На њој је старатељ Коморе Катарина Маринковић поднела 
веома исцрпан извештај о стању Коморе и Пензионог фонда. Извештај 
је примљен, а потом је конституисан Привремени одбор. Први задатак 
Привремене управе био је организовање рада Коморе. 

Министарство правосуђа Србије је 17. септембра 1945. године раз-
решило Привремену управу, а Адвокатска комора је добила комесара  
др Александра Жижу. Његова улога није била нарочито истакнута, 
углавном административне природе. Смењен је 30. маја 1947. године а 
наследио га је Бранко Перић (адвокат из Панчева). Војвођанска адвока-
тура ће током 1946. године бити територијално смањена, будући да ће 
територија Барање ући у састав Хрватске, па је из именика Коморе бри-
сано 7 адвоката. Земун такође излази из надлежности, тако да је још 19 
адвоката брисано из именика Коморе. 

Први Закон о адвокатури након рата ступио је на снагу децембра 
1946. године. Адвокатске коморе су добиле своје место у Закону, али 
њихов положај није био добар. Наиме, коморе се дефинишу као „органи-
зације адвоката на једном одређеном правном подручју”. Имају својство 
правног лица, а свака влада народних република одређује „на свом 
подручју број адвокатских комора, њихова подручја и седишта”. Органи 
коморе су: скупштина, извршни одбор, надзорни одбор, дисциплински 
суд, дисциплински тужилац. Највише проблема стварала је одредба да 
коморе „стоје под надзором министра правосуђа народне републике, који 
им помаже у извршавању њихових задатака”. Дакле, Министарство је 
имало потпуни увид у оно шта се у коморама дешава, а додатно чл. 39. је 
омогућио министру да се директно уплиће у рад комора.

Након доношења Закона о адвокатури одржана је Прва редовна 
годишња скупштина Адвокатске коморе за АП Војводину (дана 22. 
јуна 1947. године) на којој је изложено неколико реферата у којима се 
говорило о лошем стању адвокатуре због мањка кадрова, итд. На тој 
скупштини формирани су органи управе, тако да је Комора коначно могла 
у пуној мери да започне свој рад. У извршни одбор изабрани су др Славко 
Жупански (Зрењанин), др Војин Царић, Бранко Перић, Станимир Милић, 
др Александар Жижа (сви из Новог Сада), др Денеш Штрелицки, Мића 
Скендеровић (Суботица), др Никола Радојчевић (Сремска Митровица), 
др Јосиф Варади (Зрењанин). Надзорни одбор чинили су Јован Јегдић, 
др Славко Ћирић (Нови Сад) и Валеријан Кокора (Зрењанин). Дисци-
плински тужилац је био Милан Ивановић (Нови Сад). Дисциплински суд 
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су чинили Ненад Борђошки (Сента) као председник и чланови др Јурај 
Рашкај (Сремски Карловци), Васа Јовановић, Илија Атанацковић (Пан-
чево), др Јеремија Златар (Нови Бечеј) и др Милан Иванчевић (Нови Сад). 

У Управни одбор бирани су др Славко Жупански (председник), 
др Војин Царић (заменик), Бранко Перић (секретар), Станимир Милић 
(благајник). 

Током тог првог послератног периода адвокатура није уживала 
посебан углед, више је посматрана као нужно зло а не као део правосуд-
ног система државе. 

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ  
У ПЕРИОДУ 1951–2000.

Скупштина Адвокатске коморе за АП Војводину одржана је  
11. маја 1952. године. Том приликом је прослављена 30-годишњица Адво-
катске коморе у Новом Саду. Реферат је поднео адвокат Милорад Ботић. 
У њему је углавном приказао пут који је адвокатура прошла кроз све ове 
године и утврдио смернице адвокатуре у новом социјалстичком друштве-
ном уређењу. У јуну 1952. објављен је први број обновљеног Гласника 
Адвокатске коморе за АП Војводину. Могуће је да би Гласник са излаже-
њем започео и раније да није било настојања да часопис Југословенски 
адвокат, у издању Савеза адвокатских комора ФНР Југославије, буде не 
само гласило Савеза већ и свих адвокатских комора. Од ове идеје се оду-
стало па је Адвокатска комора за АП Војводину одлучила да покрене свој 
часопис и да њиме замени дотадашњи Билтен.

По одлуци извршног одбора 1955. године у Адвокатској комори 
за АП Војводину је почело сређивање Коморине архиве. Најпре је сре-
ђивана она архива која је добијена од Суботичке коморе (1875–1918), 
потом архива Адвокатске коморе у Новом Саду (1921–1941), а онда и 
остале архиве. 

Након неколико година бављења, 21. фебруара 1956. године укинут 
је порез на промет адвокатских услуга. 

Савезна скупштина је 27. марта 1957. године изгласала нови Закон 
о адвокатури. Због увођења друштвеног управљања у адвокатуру, дотада-
шња професионална самоуправа промењена је у друштвену самоуправу. 
Сада у Адвокатској комори постоје два органа која управљају: Управни 
одбор Коморе и Савет Коморе. У Управном одбору чланови су адво-
кати уз учешће адвокатских приправника, док су у Савету Адвокатске 
коморе чланови они које бира Републичка народна скупштина, односно 



1192

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 4/2021. 

Скупштина АП Војводине, као и чланови које бира Скупштина Адвокат-
ске коморе и један представник адвокатских приправника.

Током 1957. године, званично са 1. јулом, и све куће које је имао 
бивши Пензиони фонд, укључене су у Стамбену заједницу, па су сходно 
томе предате на управу кућним саветима. Пензиони фонд био је форми-
ран 1. јула 1931. године, а из својих прихода купио је куће у Новом Саду, 
улица Змај Јовина 20, Змај Јовина 22 и Илије Огњановића 6. Почетком 
рата окупациона власт је расформирала Фонд. После ослобођења куће су 
враћене Фонду, док су средства која је имао пропала. Да би куће остале у 
својини Фонда вођен је управни спор, али безуспешно: Савезни Врховни 
суд је у својим пресудама био неумољив. Куће су током 1954. укључене у 
Стамбену заједницу. 

Адвокатски приправници су 22. септембра 1957. године у Новом 
Саду одржали Оснивачку општу конференцију адвокатских приправника 
са територије АП Војводине. Тада је формирано Удружење адвокатских 
приправника при Адвокатској комори Војводине у Новом Саду.

У Новом Саду је 12. јануара 1958. године одржана Скупштина 
Адвокатске коморе у Новом Саду, прва од доношења новог Закона о 
адвокатури. Поред великог броја гостију, Скупштини је присуствовало 
207 адвоката и, по први пут, четворо адвокатских приправника. На овој 
скупштини некретнине које су уписане у Зк. ул. општ. Нови Сад бр. 5 – а 
које се састоје из кат. парц. бр. 17/1 у површини од 287 кв. хв. (кућа у 
Маршала Тита бр. 9, а сада Змај Јовина 20), онда кат. парц. бр.17/2 са 
површином од 134 кв. хв. (кућа и дворишту Илије Огњановића 6), онда 
некретнине уписане у Зк. ул. бр. 1538 које се састоје из кат. парц. бр. 6 са 
461 кв. хв. (кућа и двориште у Змај Јовиној 22) – а које су до тада биле 
уписане као власништво Пензионог фонда Адвокатске коморе у Новом 
Саду, на основу донетог Решења уписане су на име Адвокатске коморе 
АП Војводине.

Током 1959. године, по Закону о национализацији, све три зграде 
Адвокатске коморе АП Војводине (некада Пензионог фонда) су национа-
лизоване. Приговори против захтева за национализацију су одбијени, као 
и изјављена жалба. Онда је Комора упутила захтев да се из национали-
зације изузме цео први спрат зграде у Новом Саду, Змај Јовина бр. 20, у 
коме су смештене просторије Адвокатске коморе АП Војводине. Питање 
национализације некретнина коначно је решено током 1961. године, одно-
сно из национализације је изузет цео први спрат зграде у Змај Јовиној 20, 
као пословне просторије Коморе.

Општи Закон о адвокатури и другој правној помоћи усвојен је 
у Савезној скупштини на седници Већа народа од 30. марта 1970. и на 
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седници Друштвенополитичког већа од 30. марта 1970. године. Закон 
је проглашен указом од 31. марта 1970, објваљен у Службеном листу 
СФРЈ бр. 15 од 9. априла 1970. године. Закон је врло кратак са само 25 
законских чланова. Адвокатура се дефинише као „самостална друштвена 
служба” (чл. 3), а самосталност адвокатуре се остварује „организовањем 
адвоката у адвокатске коморе као самоуправне организације”. 

Педесет година од оснивања Адвокатске коморе у Новом Саду обе-
лежено је 1971. године. На годишњој скупштини Коморе од 6. јуна 1970. 
одлучено је да се годишњица прослави 8. и 9. октобра. Програм је био 
врло богат, а као део прославе било је и објављивање споменице под 
насловом 50 година Адвокатске коморе у Новом Саду. Ова књига се може 
сматрати почетком лепе пракса па је Комора и приликом будућих јубилеја 
објављивала сличне, врло информативне споменице.

Дана 24. јуна 1972. године у Новом Саду одржана је Ванредна скуп-
штина Адвокатске коморе у САП Војводини. Тога дана донет је Статут 
Адвокатске коморе у САП Војводини и Пословник Скупштине.

Адвокатска комора у САП Војводини је 1975. године од Покрајин-
ског секретаријата за правосуђе и општу управу добила Плакету Тридесет 
година правосуђа у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Војводини. 
Управни одбор Адвокатске коморе није крио задовољство: 

„Управни одбор је са задовољством узео на знање да је 21. маја 
1975. године у просторијама наше Коморе, Адвокатској комори Војводине 
уручена Плакета која је, поводом Прославе 30-годишњице оснивања пра-
восудних органа САП Војводине, додељена Адвокатској комори Војводине 
због заслуга за развој и унапређење правосудних органа у САП Војводини” 
(Седница Управног одбора од 24. маја 1975. године).

Од 15. августа 1977. године почео је да се примењује Закон о адво-
катури и служби правне помоћи (Службени лист САП Војводине, бр. 18 
од 6. августа 1976). У Адвокатској комори Војводине одмах је почело 
усаглашавање Статута Коморе са новим законом. У складу са тадашњим 
политичким кретањима Управни одбор Адвокатске коморе Војводине на 
седници у Сремској Митровици од 18. марта 1977. године „изражавајући 
вољу свих адвоката ове Покрајине“, усвојио је предлог који гласи: 

„Адвокати Војводине једнодушно се придружују предлогу да се друг 
Тито трећи пут одликује Орденом народног хероја.”

У Новом Саду је 11. децембра 1981. године одржана свечана Акаде-
мија поводом 60 година рада Адвокатске коморе Војводине и 40 година 
устанка и револуције. Поздравне говоре одржали су Вилмош Молнар, 
председник Скупштине САП Војводине, проф. др Милијан Поповић, 
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декан Правног факултета у Новом Саду, др Бранко Петрић, председник 
Врховног суда Војводине, Момир Видовић, адвокат из Сарајева, председ-
ник Савеза републичких и покрајинских адвокатских комора Југославије, 
Милорад Ботић, адвокат у пензији из Новог Сада, др Ференц Гестеши, 
председник Адвокатске коморе у Сегедину. 

Програм је био разноврстан и трајао је 11. и 12. децембра. Обја-
вљена је вредна књига 60 година Адвокатске коморе у Новом Саду 
1921–1981, у којој је донет именик адвоката од 1945. до 1981. године. 
Заправо, ова књига се непосредно надовезује на споменицу објављену 
1971. на педесетогодишњицу Коморе. Такође, у књизи су наведени и сви 
органи Коморе бирани од 1973. године.

Дана 27. фебруара 1987. године Адвокатској комори Војводине уру-
чена је плакета Социјалистичког савеза радног народа Војводине. 

Ванредним издањем Гласника Адвокатске коморе Војводине бр. 6 за 
јун 1988. године обележено је 60 година излажења часописа. У овом броју 
објављене су биографије свих дотадашњих одговорних уредника Гла-
сника, као и потпуна библиографија часописа са 4.896 библиографских 
јединица и 572 аутора. До тада је објављено укупно 477 свезака Гласника. 

Почетком 1992. године појавило се питање новог Закона о адвока-
тури. У Народној скупштини Србије лежао је Предлог закона о адвокатури, 
али прави лом настао је када је Влада Србије доставила мишљење Народ-
ној скупштини 

„...да треба разрешити кључно питање будућег положаја адвокатуре и адво-
ката: да ли адвокатска комора постоји као обавезна асоцијација адвоката и 
која су овлашћења коморе.”

Из овога следи основно питање: Ако не постоји адвокатска комора, ко 
заузима њено место? Да ли држава или неко други? Реаговало је Пред-
седништво Адвокатске коморе Србије, а редакција Гласника Адвокатске 
коморе Војводине је објавила број са једном темом: „Држава и адвока-
тура. Досије адвокатура.ˮ Главни уредник Гласника адвокат Мирослав 
Здјелар је у тексту „Одбрана одбране. Ко ће заступати авдокатуру” по-
ставио битна питања, а онда је донет интегрални текст предлога Закона 
о адвокатури. Надаље је дат целокупан текст Владе Републике Србије 
упућен Народној скупштини Републике Србије у ком се и налазе спор-
ни предлози, а онда и допис који је Адвокатска комора Србије упутила 
Влади Републике Србије, као и допис председнику Републике Слободану 
Милошевићу. Објављен је и телекс Адвокатске коморе Црне Горе. 

Ситуација око Закона о адвокатури, који је тада већ повучен из 
процедуре, као да је измицала контроли. У Београду је 18. јануара 1992. 
године у Центру „Саваˮ одржана Ванредна конференција адвоката Србије 
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којој је присуствовало око 900 адвоката и на којој су донети закључци 
против намере Владе Србије да се укину адвокатске коморе. Владало је и 
огорчење на одлуку Уставног суда Србије од 31. 10. 1991. године којом су 
скоро у потпуности укинута овлашћења комора у поступку уписа/исписа 
у именик адвоката. 

Дана 26. фебруара 1994. године одржана је редовна Скупштина 
Адвокатске коморе Војводине. Најважнија одлука на овој скупштини 
била је доношење новог статута. Од 24. јуна 1972. – када је усвојен стари 
Статут – у држави су се догодиле бројне промене које су захтевале да се 
Статут Адвокатске коморе Војводине усагласи са новим законским про-
писима. Једно време се чекало на доношење новога Закона о адвокатури 
после чега би се усвојио нови статут, али у скупштинској процедури је 
већ три године владао застој, тако да се више није могло чекати. 

Уназад гледано биле су то можда и најтеже године за адвокатуру. 
Многи адвокати су били на рубу егзистенције. Владала је тада и рекордно 
висока инфлација тако да се адвокатска тарифа морала усклађивати најпре 
сваког месеца, затим и два, а у децембру 1993. године и тру пута месечно. 
Период Милошевићеве владавине, који је трајао до 2000. године, тешко 
је и описати. 

Пре почетка годишње Скупштине Адвокатске коморе Војводине  
26. фебруара 1994. године на улаз у зграду Коморе, Змај Јовина 20, 
постављен је барељеф Јована Мушкатировића, првог Србина који је 
имао положен адвокатски испит. Спомен-обележје је открио адвокат 
Федор Колесар. 

Први пут од свог оснивања 1921. године, на основу одлуке Управног 
одбора, Адвокатска комора Војводине одржала је штрајк упозорења због 

„...онемогућавања рада адвокатуре, доношења неуставних закона и уредаба 
са законском снагом и примене неусвојених закона, као и због неједин-
ствене пореске политике и незаконитог увођења такси, те нерешеног 
материјалног положаја правосудних органа”, 

који је трајао од 28. марта до 2. априла 1994. И сами штрајкујући, овај 
штрајк подржали су и чланови Адвокатске коморе Србије.

Савезна Влада утврдила је 26. маја 1995. године Предлог закона о 
адвокатури, што је изазвало велико незадовољство јер би такав закон, 
када би био усвојен, укинуо Адвокатску комору Војводине, тада најста-
рију и најбоље организовану комору на територији Србије. Због тога  
13. јуна код тадашњег министра правде одлазе адвокат Ђорђе Вебер, као 
председник Савеза адвокатских комора Југославије, и адвокат Милан 
Вујин (Београд) и износе своје незадовољство не само овим већ и другим 
решењима из Предлога закона.
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Одлуком Управног одбора Адвокатске коморе Војводине 29. сеп-
тембра 1995. године основана је Катедра Адвокатске коморе Војводине, а  
19. октобра на њој је прво предавање одржао професор Момчило Грубач 
на тему „Ревизија Закона о кривичном поступку”. Друго предавање одр-
жано је 7. децембра, предавачи су били професори Никола Воргић и 
Станко Пихлер на тему „О правном и етичком аспекту недостојности за 
наслеђивање у новом Закону о наслеђивању”.

Током 1996. године почињу припреме за писање Историје југо-
словенске адвокатуре. На седници Управног одбора Адвокатске коморе 
Војводине 2. фебруара у Комисију за писање Историје изабрани су  
др Жељко Фајфрић (Шид), Стеван Рончевић (Нови Сад) и Милорад Ботић 
(Нови Сад). Током јесени исте године изашла је споменица посвећена 
75-годишњици Адвокатске коморе Војводине. Први део доноси разне 
историјске текстове, док је други посвећен Јовану Стерији Поповићу. У 
трећем делу књиге су именици адвоката и органа Коморе (1921–1966), као 
и уредника, уређивачких одбора и савета Гласника Адвокатске коморе 
Војводине (1928–1996). 

У великој сали Скупштине града Новог Сада је 5. октобра 1995. 
године одржана свечана академија поводом 75 година од оснивања Адво-
катске коморе Војводине. Било је много гостију из земље и иностранства. 
На академији је говорио председник Адвокатске коморе Војводине Ђорђе 
Вебер, одржани су поздравни говори гостију, подељене су плакете са 
захвалницама, итд. 

Током јесени 1995. године у пар наврата (28–30. октобар, 15–22. 
новембар) долази до штрајка адвоката или – како је тада то названо – 
демонстративне обуставе рада. Скупштина Адвокатске коморе Београда 
је донела одлуку да се штрајкује три дана (28–30. октобар), а разлог је 
био порески проблем. Наиме, велики број адвоката са подручја Београда 
није испуњавао своје пореске обавезе па је дошло до принудне наплате. 
Одмах се поставило питање да ли адвокати имају право на један такав 
вид испољавања свога незадовољства. 

Управни одбор Адвокатске коморе Војодине је 28. октобра 1995. 
године донео одлуку да се адвокати Војводине придруже овим проте-
стима. Томе је посвећена и ванредна Скупштина Адвокатске коморе 
Војводине одржана 16. новембра (то је друга ванредна скупштина одр-
жана 1995. године). На Скупштини је било око 120 адвоката, а дискусије 
су биле многобројне и веома жучне. Основно питање је било да ли 
адвокати са територије Војводине треба да учествују у једном таквом 
протесту. У два наврата се гласало, међутим, за одлуку о штрајку није 
било довољне већине. Данас све то делује помало неозбиљно и надасве 
неодлучно и неспремно.
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Почетак 1997. године обојен је протестима против изборне крађе. И 
до тада је Адвокатска комора Војводине имала активног учешћа у проте-
стима, али временом је та њена улога интензивирана. Овде бих посебно 
истакао одлуке Управног одбора Коморе донете на седници 10. јануара 
1997. године којима се осуђује изборна крађа, итд. Такође, Управни одбор 
Адвокатске коморе Војводине поднео је Народној скупштини Републике 
Србије, председнику Републике Србије и Влади Републике Србије захтеве 
у пет тачака у којима се тражи не само признавање резултата избора, већ 
и одговорност оних који су злоупотребили власт, престанак полициј-
ске тортуре, различитих злоупотреба, итд. Саопштење Управног одбора 
Адвокатске коморе Војводине истовремено је упућено свим већим новин-
ским гласилима у земљи, али су их објавили само Наша борба и Мађар 
со, остали су одбили да га објаве. Нису га објавили ни као плаћени оглас. 

Ванредна скупштина Адвокатске коморе Војводине одржана је  
4. фебруара 1997. године. Тада је донета одлука да од 4. фебруара 1997. 
године адвокати из Коморе неће приступати 

„...на рочишта пред судове и друге државне органе све док надлежне 
државне институције не признају изборне резултате за локалне органе 
власти на изборима одржаним 17. 11. 1996. године…” итд. 

Надаље се тражи престанак полицијске блокаде Београда, да се 
медији ослободе контроле, да се идентификују и процесуирају они који 
су довели до изборне крађе, итд. Скупштини је присуствовало више 
од 200 адвоката, а одлуке су донете скоро једногласно: само 4 гласа су 
била суздржана.

Нови Закон о адвокатури је ступио на снагу 14. јула 1998. године и 
одмах је привукао сву пажњу, посебно стога што је значајно мењао статус 
Адвокатске коморе Војводине. Овај закон је први који је у потпуности 
прећутао Адвокатску комору Војводине. Због тога је 27. јуна у простори-
јама Коморе одржана и ванредна Скупштина Коморе на којој су донети 
закључци којима је покушано да се заштити њена аутономија. Такође,  
8. јула Адвокатска комора Војводине покренула је Предлог за оцену 
уставности новога Закона о адвокатури. 

У Ници је од 28. августа до 1. септембра 1998. године одржан  
42. конгрес Међународне уније адвоката. Једина адвокатска комора из 
бивше Југославије са правом гласа била је Адвокатска комора Војводине 
и имала је 9 гласова.

На Скупштини Адвокатске коморе Србије 16. јануара 1999. године 
усвојен је Статут ове коморе, а у складу са новим Законом о адвокатури. 
Према одредбама овога статута Адвокатска комора Војводине, као оба-
везна, независна и професионална организација адвоката са седиштем 
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канцеларија на територији Војводине, задржала је свој назив и имовину, 
својство правног лица и потпуну првостепену надлежност у оквиру 
делатности и послова које је и до тада обављала.

Уметнички фонд Адвокатске коморе Војводине основан је 6. окто-
бра 2000. године. Он баштини портрете Јована Мушкатировића, Јована 
Стерије Поповића, Јакова Игњатовића, Косте Трифковића, Михајла Полит 
Десанчића и Светозара Милетића – радови сликара Петра Ћурчића – и 
још неколико уметничких слика. 

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 2000–2021. 

Последњих двадесет година живота Адвокатске коморе Војводине 
биле су препуне догађаја, бурне. Поставља се питање како објаснити и 
представити то време и дешавања. Да ли као године када је Комора дожи-
вела највећу кризу? Шта је од оног што се догађало било добро а шта није? 
И, коначно, како схватити и објаснити понашање појединих адвоката? 

Адвокати су поново штрајковали, поново је политичка власт почела 
да се меша у рад Коморе, поново је правосуђе ушло у кризу... Још много 
тога се поново догодило. Велика очекивања након 2000. године нису се 
остварила, много тога је пропуштено.

О периоду од 2000. до 2020. је још рано било шта рећи. Адвокатура 
је опет у кризи, има много неслагања, има много контроверзи. Адвокат-
ска комора Војводине можда стабилно стоји на својим ногама, али криза 
у адвокатуре се лако може пренети и на њу. Многи адвокати су забора-
вили да је њихово основно занимање и опредељење – адвокатура, тек 
онда политика. Зато и не би смели да адвокатуру подреде интересима 
политичких странака којима припадају или чији су симпатизери.

Заправо, све што бих у одељку о прве две деценије XXI века напи-
сао и рекао био би субјективни суд – тешко га је избећи. Већ и ово изнето 
својеврсна је моја критика појединих адвоката, њиховог политичког 
ангажовања, али и њихове похлепе. Такође, то је и моја критика упућена 
Адвокатској комори Војводине која нема снаге или жеље да грамзивим 
адвокатима стане на пут и да адвокатуру врати адвокатури. 

И зато, овде стајем. 
Завршиће неко други.


