
АДВОКАТСКА КОМОРА ПОЖАРЕВЦА 
 
 
На основу одредби из чланова 190, 191 и 192 Статута АК Пожаревца  o одлуке Скупштине 
Адвокатске коморе Пожаревца број 186/2019 од 01. јуна 2019.године, Управни одбор 
Адвокатске коморе Пожаревца на  седници одржаној дана 13. фебруара. 2020.године,   
донео је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о раду Kaсе узајамне помоћи адвоката и адвокатских приправника 

Адвокатске коморе Пожаревца 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Члан 1. 
 
У циљу помоћи адвокатима и адвокатским приправницима Адвокатске коморе Пожаревца 
на основу узајамности и солидарности, овим Правилником уређују се начин прибављања 
и употребе прикупљених новчаних средстава Касе узајамне помоћи као и поступак за 
остваривање права на коришћење ових средстава од стране њихових чланова. 
Овим Правилником се прописују критеријуми и услови које чланови Адвокатске коморе 
Пожаревца морају да испуњавају да би имали право на коришћење средстава из Касе 
узајамне помоћи. 

Члан 2. 
 
Kaса узајамне помоћи има посебне намене, чија се средства користе за пружање 
материјалне помоћи адвокатима и адвокатским приправницима у АК Пожаревца и то у 
случају болести или смрти адвоката, односно адвокатског приправника.  

Члан 3. 
 
Сви адвокати и адвокатски приправници који плаћају чланарину  у АК Пожаревца имају 
једнака права у погледу коришћења средстава Касе узајамне помоћи,  под условима 
утврђеним овим Правилником. 
 

ЧЛАНСТВО У КАСИ УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ  
 

Члан 4. 
 
Чланство у Каси узајамне помоћи је обавезно за адвокате и адвокатске приправнике. 

Члан 5. 
 
Својство члана Касе узајамне помоћи адвокат стиче даном уписа у Именик адвоката, а 
адвокатски приправник даном уписа у Именик адвокатских приправника.  

Члан 6. 
 
Чланство у Каси, члановима престаје у следећим случајевима: 
-брисањем из Именика адвоката и адвокатских приправника АК Пожаревца, 
-услед престанка рада Касе узајамне помоћи. 
 



Члан 7. 
 
Одлуку о престанку рада Касе узајамне помоћи доноси Скупштина АК Пожаревца. 
У случају престанка рада Касе узајамне помоћи, престаје и чланство и свим њеним 
члановима. 
 

СРЕДСТВА КАСЕ УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 8. 
 
Средства Касе образују се из чланарине чланова АК Пожаревца, које сваки члан Касе 
плаћа у месечном износу под условима, на начин и у износу утврђеним одлуком Управног 
одбора АК Пожаревца. 
Новчана срества Касе чине и посебне добровољне уплате чланова АК Пожаревца и 
трећих лица. 
Уплатом посебних средстава у смислу претходног става, не стичу се се никаква посебна 
права у односу на друге чланове АК Пожаревца. 
 

 
Члан 9. 

 
Средства Касе формирају се у износу  25%  од месечне чланарине, а одлуку о смањењу 
или повећању овог доприноса доноси Управни одбор АК Пожаревца. 
 
 

Члан 10. 
 
Члан АК Пожаревца који не изврши уплату  чланарине више од 3 месеца нема право на 
солидарну помоћ прописану овим Правилником. 

 
СТАТУС КАСЕ О УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ, УПРАВЉАЊЕ КАСОМ 

И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА 
 

Члан 11. 
 
Каса узајамне помоћи, нема својство правног лица и делује у складу са одредбама овог 
Правилника. 

Члан 12. 
 
Касом управља и одлуке доноси Управни одбор АК Пожаревца. 

Члан 13. 
 
Управни одбор одлучује о сваком појединачном захтеву за доделу помоћи из средстава 
Касе.  
Уз захтев се прилаже одговарајућа медицинска и друга неопходна документација, 
неопходна за доношење одлуке. 

Члан 14. 
 
Средства Касе узајамне помоћи могу бити исплаћена члану АК Пожаревца, тек након што 
Управни одбор донесе одлуку по захтеву. 
 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 
ИЗ КАСЕ УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ 

 
Члан 15. 

 
Уз захтев за доделу новчане помоћи, Управном одбору доставља се:   
- детаљно образложење, 
-одговарајућа  документација. 
 

Члан 16. 
 
На основу документације из чланова 13 и 15. Управни одбор ће донети одлуку о 
основаности и висини исплате новчаних средстава на име помоћи, у складу са 
расположивим средствима у Каси у моменту подношења захтева 
 
Члан  АК Пожаревца  има право на исплату једнократне материјалне помоћи у следећим 
износима и то:  

2. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост за рад преко 30 дана и траје 
до 60 дана,  износ до 100.000,00 динара; 

3. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост за рад преко 60 дана и траје 
до 90 дана, износ до 150.000,00 динара;  

4. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост  за рад преко 90 и траје до 
120 дана, износ до 200.000,00 динара;  

5. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост за рад преко 120 и траје до 
150 дана износ до 250.000,00 динара;  

6. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост за рад преко 150 и траје до 
180 дана износ до 300.000,00 динара.  

 
7. У случају смрти члана АК Пожаревца, може се исплатити члану уже породице до 

100.000,00 динара.  
Захтев за исплату може поднети поред члана АК Пожаревца и члан његове уже породице.  
Члановима уже породице, члана АК Пожаревца,  сматрају се: брачни партнер, ванбрачни 
партнер са којим је  остварује трајну заједницу живота, издржавано дете (брачно или 
ванбрачно) и родитељ, који са њим живи у заједничком домаћинству 
 

Члан 17. 
 
Ако се утврди да је члан АК Пожаревца злоупотребио право на коришћење средстава из 
Касе, дужан је да врати исплаћени му износ новца,са припадајућом каматом. 

 
Члан 18. 

 
Чланови, којима је одобрена помоћ из Касе узајамне помоћи, дужни су да измире 
дуговани износ чланарине, пре реализације новчане помоћи.   
 
 
 
 

 

1. Из здравствених разлога који проузрокују спреченост за рад од 10 до 30 дана 
износ до   50.000,00 динара;  



PACnO.qE nA n KoP14tuhEtbE
CPEECTABA KACE

9nax 19.

l4s cpegcraea Kace ysajanaxe nonaohr, He Mory ce Bpur4Tr4 HuKaKBe Apyre ucnnare uoy3eBncnflara roje ce BpuJe y cnyuajeauua n noA ycnoB[Ma nponucaHrna oeuM'npaaununxona.

tlnas 20.

cea nprarynrbeHa cpeAc-rBa Kace yrasajaMHe noMohr, ncrreyqilBo cnyxe 3a ucnflary HoBqaHe
nouoht't r{naHoBI4Ma AK lloxapeBqa y cKnaAy ca o4peg6aMa oBor npierannrara, Te ce 3a .qpyreHaMeHe He Mory KopHcrHTt4. Cae rpouroBe, Be3aHe 3a pag Kace ysajanaxe nonl1ohra cxocra AK['loxapeeqa.

nPEflA3HE 14 3ABP1UHE OEPEEEE

tlnau 21.

AyreHrnuHa ryMaqelba paAu npuMeHe oApeA6u ns oaor llpaeilrrHilKa gaje ynpaanra o46op AK
['loxapeeqa.

Hnaa 22.

A4naunucrparhBHy, crpyatHo-TexHhlrKy noMoh, KruilroBoAcrBeHo-paqyHoBogcrBeHe u ApyrenocroBe oGaaruahe crpyvHa cnyx6a AK l-'loxapeaqa.

9nan 23.

Oaaj l-lpaevnHurcryna Ha cHary AaHoM AoHouJeba.

AgBOT(ATCKE KO noxAPEBqA


