
 

 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

-Београд- 

-Кривично одељење- 

 

Напомена : Имајући у виду чињеницу да Република Србија није у могућности да 
врши своје ингеренције у погледу како откривања и гоњења извршиоца кривичних 
дела, тако и предузимања свих потребних процесних радњи које су предвиђене 
Законом о кривичном поступку Републике Србије, а на територији Косова и 
Метохије - Општине Косовска Митровица-северни део, из општепознатих разлога 
непостојања   органа тужилаштва и полиције, који су неопходни за покретање и 
даље неометано вођење Кривичног поступка, подносимо следећу Кривичну пријаву 
насловном органу у складу са чл.29 Закона о јавном тужилаштву. Наведено 
поготово узевши у обзир чињеницу да је изршењем овде описаних кривичних дела 
оштећен буџет Републике Србије, студенти, као и запослени у  државној установи, 
а која је оснивач Медицинског факулета са седиштем, некада у Приштини, а сада у 
северном делу Косовске Митровице, те да извршиоци и оштећени, који су сви 
држављани Републике Србије, имају пребивалишта у Београду и Новом Саду, као и 
већина предложених сведока, а све из разлога економичности, законитости, 
целисходности и правичности поступка. 

        На основу чл.280 и чл.281. Законика о кривичном поступку РС, (Службени 
Гласник РС бр.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) оштећени, 
запослени као професори на Медицинском факултету у Косовској Митровици,  

1. Проф.др Митић Небојиша, из Београда Ул.Нова скојевска бр.11/29, 

2. Проф.др Војкан Несторовић, из Крушевца ул.29 Новембра бр.11, 

3. Проф.др Алекса Андрејевић, 

4. Проф.др Снежана Јанићијевић Худомал, из Београд, Булевар уметности 
бр.15/12,  

5. Проф.др Александар Ћорац,  

6. Проф.др Милица Мијовић, из Београда Ул.Власицка бр.12/52, 



 

7. Проф.др Миријана Мирић, из Београда, Булевар уметности бр.3/41, 

преко пуномоћника, по пуномоћју у прилогу, адвоката Добриле В.Станковић из 
Београда, Трг Николе Пашића бр.4, подносе 

 

                                  К Р И В И Ч Н У     П Р И Ј А В У 

 

Против : 

1. Проф.др РАДЕТА ГРБИЋА, из Београда, Ул.Далматинска бр.099, стан бр.10, 
запосленог на месту декана Медицинског факултета у Косовској Митровици, 

2.   Проф.др  СТОЈАНА СЕКУЛИЋА, из Новог Сада, Ул.Данила Киша бр.36/43. 

 

1. Јер постоји основана сумња да је Проф.др Раде Грбић као службено 
лице/декан Медицинског факултета Универзитета у Приштини са седиштем у 
Косовској Митровици ( у даљем тексту Медицински факултет у Косовској 
Митровици), искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прекорачењем границе 
свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибавио 
себи или другом физичком или правном лицу корист и другом нанео штету или 
теже повредио права другог, у стању урачунљивости, са умишљајем, свестан свог 
дела и са свешћу да је његово дело кажњиво хтео његово извршење, на тај начин 
што је  противно члану 49. Статута Медицинског факултета у Косовској 
Митровици, злоупотребио положај декана, као органа пословођења, Медицинског 
факултета у Косовској Митровици, у периоду од 01.10.2012.године до данашњег 
дана, тако што је неиспуњавањем дужности декана озбиљно и трајно кршио и даље 
крши одредбе Статута и других општих аката Универзитета и Факултета, као и 
остале прописе и законе, а све на штету запослених и студената у овој државној 
установи, затим на штету буџета Републике Србије  која је оснивач Медицинског 
факултета у Косовској Митровици  

     чиме је извршио кривично дело Злоупотреба службеног положаја из члана 
359 Кривичног законика РС, у продуженом трајању. 

 



 

2. Јер постоји основана сумња да су Проф.др Раде Грбић  и Проф.др Стојан 
Секулић искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прекорачењем границе 
свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибавили 
себи или другом физичком или правном лицу корист и другом нанели штету или 
теже повредили права другог тако што су направили лажну или преиначили праву 
исправу у намери да се таква исправа употреби као права или  лажну или 
преиначену исправу употребили као праву или је набавили ради употребе, у стању 
урачунљивости, са умишљајем, свесни свог дела и са свешћу да је њихово дело 
кажњиво хтели његово извршење, потписали дана 16.07.2012.године Споразум о 
јединственом радном односу и основама међусобне сарадње и то Проф.др Раде 
Грбић као декан Медицинског факултета у Косовској Митровици, иако у том 
тренутку није био изабрани декан, ступио је на ту дужност дана 01.10.2012.године,  
и Проф.др Стојан Секулић као директор КБЦ Приштина са седиштем у Грачаници , 
заведен код Медицинског факултета под бројем 01-1100/16.07.2012, а у КБЦ-у 
Приштина под бројем 1222/0/24.07.2012., и то на тај начин што су противправно  и 
на штету запослених изменили садржај Споразума који је био потписан  и заведен 
под истим бројем од стране тадашњег декана Медицинског факултета у Косовској 
Митровици Проф.др Митић Небојише, 

      чиме су извршили кривичо дело Злоупотреба службеног положаја из члана 
359 Кривичног законика РС, и кривично дело Фалцификовање исправе из 
члана 355 Кривичног законика РС у саизвршилашту и стицају у вези са чл.33 
КЗ-а и чл.60 КЗ РС. 

                                                   

                                          О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. Проф.др.Раде Грбић је као декан Медивинског факултета у Косовској Митровици 
противно важећим законима , Статуту медицинског факултета у Косовској 
Митровици (у даљем тексту Статут) и осталим прописима, на прву годину 
интегрисаних академских студија опште медицине за школску 2014/2015 годину 
преко одобреног броја од осамдесет (80) студената од стране Министарства 
просвете Републике Србије, Наставно-научног већа факултета (по члану 94. 
Статута) и Сената Универзитета омогућио пријем и упис тридесет два (32) студента 
преко наведеног одобреног броја студената и то за дведесет једног (21) студента 
који се налазе испод одобрене квоте од осамдесет (80) студената на ранг листи, и 
то: 



 

1.   Старовлах Тијана             83. на ранг листи 

2. Недељковић Урош           87. на ранг листи 
3. Лакићевић Немања          89. на ранг листи 
4. Ђуровић Митар                91. на ранг листи 
5. Радовић Нина                    93. на ранг листи 
6. Мудеризовић Ерман         94. на ранг листи 
7. Зогић Аднан                      95. на ранг листи 
8. Мујовић Сеад                    96. на ранг листи 
9. Симијоновић Милош       97. на ранг листи 
10. Петровић Ана                   98. на ранг листи 
11. Шкриљеј Зерина              99.  на ранг листи 
12. Марковић Марина          100. на ранг листи 
13. Спасојевић Петар           101. на ранг листи 
14. Ђалији Тијана                 102. на ранг листи 
15. Лазаревић Раденко         105. на ранг листи 
16. Балабан Мара                  118. на ранг листи 
17. Доловац Дина                  129. на ранг листи 
18. Грастић Јована                131. на ранг листи 
19. Дестани Дамир               149.  на ранг листи 
20. Хасковић Ален               159.  на ранг листи 
21. Костадиновић Милош   174.  на ранг листи. 

 

Наведени поступањем Проф.др.Раде Грбић је несумљиво и доказиво нанео 
већу имовинску штету студентима који су имали, по основу важећих  
наведених  прописа, услове за упис. Ова чињеница се може утвриди увидом у 
приложену Ранг листу кандидата по успеху у средњошколском образовању и 
успеха на пријемном испиту у школској 2014/2015.године на интегрисане 
академске студије Опште медицине. 
 

Доказ : - Саслушање наведених студената на околности и услове њиховог  
  уписа, наведене позвати преко Медицинског факултета у Косовској  
  Митровици. 

  - Коначна ранг листа кандидата по успеху у средњошколском   
  образовању и успеха на пријемном испиту у школску    
  2014/2015.године. 

  -  Коначна ранг листа кандидата за упис у школску 2014/2015.године  
  на интегрисане академске студије Опште медицине, у копији. 



 

 - Списак студената Медицинског факултета у Приштини са седиштем 
 у Косовској Митровици који су незаконито уписани на прву годину 
 студија овог факултета. 
 
 - Саслушање следећих сведока на околност постојања услова и 
 поштовања прописане процедуре уписа наведених студената, и то :                                                                
  - Проф.др Звездана Милановића, (председника Комисије за  
  пријем студената), из Београда Ул.Ђорђа Андрејевића   
  бр.19/15, 
  - Проф.др Драгицу Одаловић, из Београда, Булевар Лењина  
  бр.141/22, 
  - Проф. др Милоша Мирковића, из Београда, Булевар Лењина  
  бр.141/22, 
  - Асс. Бобана Бишевца, позвати преко Медицинског факултета 
  у Косовској Митровици,  
  - Асс. Др Александру Илић,  позвати преко Медицинског  
  факултета у Косовској Митровици,  
  - Зорку Н. Ђорђевић, шефа студенске службе Медицинског  
  факултета у Косовској Митровици,  
 

Доказ:  - Саслушање оштећених студената по потреби. 
 
     По основу Афирмативних мера за Роме, Медицински факултет у Косовској 
Митровици , декан је имао  право на упис  два (2) студента који су ромске 
националности, којима су омогућена бесплатна школовања, смештај у дому и 
стипендије. Проф.Раде Грбић као декан Медицинског факултета у Косовској 
Митровици је самовољно и  противно наведеним условима које прописују 
Афирмативне мере за Роме, злоупотребивши свој положај, уписао по основу 
описане Мере више студената, који се уопште нису нашли на коначној ранг листи 
кандидата, а самим тим нису ни бодовани на матичном факултету, нису полагали 
тестове, нити их је регистровала Комисија за пријем студената, те је тако оштетио 
буџет факултета, угрозио акредитационе стандарде како Медицинског факултета 
тако и читавог Универзитета . Студенти који су без икаквог основа на описан начин 
уписани су следећи : 

1. Барчевић Јована  
2. Драгичевић Тоде 
3. Каришик Хана 
4. Качар Тамар 
5. Кујовић Един 
6. Матић Игор 
7. Павловић Милић 



 

8. Раденковић Урош 
9. Рајковић Немања 
10. Симић Стефан  
11. Трајковић Катарина,  

 
Доказ:  - Саслушање наведених студената на околности и услове њиховог  
  уписа, све позвати преко Медицинског факултета у Косовској   
  Митровици. 

Доказ:  - Саслушање следећих сведока на околност постојања услова и  
  поштовања прописане процедуре уписа наведених студената, и то :                                                                         
   -Проф.др Звездана Милановића, (председника Комисије за  
   пријем студената) из Београда Ул.Ђорђа Андрејевића   
   бр.19/15, 

   -Проф. др Драгицу Одаловић, из Београда, Булевар Лењина  
   бр.141/22,  

  -Проф. др Милоша Мирковића, из Београда, Булевар Лењина  
  бр.141/22,  
 
  -Асс. Бобана Бишевца, позвати преко Медицинског факултета  
  у Косовској Митровици,  
 
  -Асс. Др Александру Илић, позвати преко Медицинског  
  факултета у Косовској Митровици,  
 
  -Зорку Н. Ђорђевић, шефа студенске службе Медицинског  
  факултета у Косовској Митровици,  
 

II. Предходни декан Медицинског факултета у Косовској Митровици, проф. 
Небојша Митић, је са директором КБЦ Приштина, проф. Стојаном Секулићем 
потписао Споразум о јединственом радном односу и основама међусобне сарадње 
(у даљем тексту Споразум)  који је заведен на Медицнском факултету под бројем 
01-1100 од 16.07.2012. године, а у КБЦ Приштини 1222/0 од 24.07.2012. године, а 
који предвиђа да поред наставе на факултету, наставници и сарадници 
Медицинског факултета, обављају здравствену делатност како  у КБЦ Приштина са 
седиштем у Грачаници, тако и на Медицинском факултету  и другим Здравственим 
установама са којима Медицински факултет у Косовској Митровици има 
закључене Уговоре о пословној техничкој сарадњи. Споразумом су предвиђени сви 
наставници и сарадници. Садашњи декан, Проф. др Раде Грбић, самовољно и без 
сагласности наставничког већа, изменио је садржај  наведеног Споразума, и 



 

завео га под исти број и под исти датум (иако је дужност декана преузео 
01.10.2012. године), на тај начин што је избрисао члан  Споразума који предвиђа 
могућност да професори који предају претклиничке предмете буди део радног 
времена радно ангажовани у здравственим установама, а да нико од четрдесет (40) 
оштећених наставника и сарадника  није био упознат са тим, чиме је злоупотребио 
свој службени положај и на тај начин оштетио у вишемилионском износу 
наведених четрдесет (40) запослених лица на Медицинском факултету у Косовској 
Митровици. Запослени су покренули парничне поступке за надокнаду настале 
штете и исти су у завршној фази, те са обзиром да се ради о великом броју 
појединачних тужби,наиме поднето је педесет (50) наведених, накнадно ћемо 
доставити Пресуде у овој правној ствари.  

Саизвршилац, у овде описаном кривичном делу, Проф.др Стојан Секулић  је 
приликом потписивања Споразума морао да зна да исти потписује са лицем које у 
том тренутку није било изабрано за декана Медицинског факултета у 
Косовској Митровици, дакле неовлашћеним лицем, те је имао неспорно 
сазнање да је текст Споразума измењен на штету запослених, а све неведно на 
основу чињенице да је Проф.др Стојан Секулић, као директор КБЦ Приштина 
у Грачаници, исти Споразум у првобитној форми и садржају потписао са 
тадашњим деканом Медицинског факултета у Косовској Митровици 
Проф.др.Небојишом Митиће. Из изнетог се може закључити да су оба лица 
била у целости свесна своје пртивправне радње те да су поступала са 
директним умишљајем приликом извршења исте. 

Доказ:  -Фотокопија измењеног Споразума о јединственом радном односу и  
  основама међусобне сарадње. 

    -Фотокопија Споразума о радно-правном статусу наставника и  
  сарадника. 

Доказ:  -Саслушање следећих сведока на околности садржаја Споразума и  
  неовлашћених измена истог:  

   -Проф. др Небојшу Митића, из Београда Ул.Нова скојевска  
   бр.11/29,  

                -Проф. др Војкана Несторовића, из Крушевца ул.29 Новембра  
   бр.11, 



 

   -Проф. др Александра Ћорца, позвати преко Медицинског  
  факултета у Косовској Митровици,    

III. Супротно члану 40 и члану 109 Статута Медицинског факултета у Приштини, 
злоупотребивши положај декана, омогућио је преко 20 студената да се упишу  на 
Медицински факултет у Косовској Митровици са приватног неакредитованог 
Медицинског факултета US Medical school из Београда, између осталог и 
студенткињи Јелени Паповић ћерки бившег ректора Униврезитета проф. др 
Радивоја Паповића, да буде примљена на Медицински факултет у Косовској 
Митровици, на последњу  (шесту) годину студија,  чиме јој је омогућио да по 
завршетку студирања  као и сви остали студенти са неакредитованог факултета 
добију диплому акредитованог факултета Републике Србије – Медицинског 
факултета у Косовској Митровици, чиме је извршио кривично дело  из члана 359 
КЗ РС. 

Доказ:  -Саслушање следећих сведока на околност уписа студената са   
  неакредитоване установе US Medical school из Београд, 

   -Проф. др Звездана Милановића, (председника Комисије за  
  пријем студената) из Београда Ул.Ђорђа Андрејевића   
  бр.19/15, 

               -Проф. др Саше Софтића, позвати преко Медицинског   
   факултета у Косовској Митровици. 

               -Проф. др Александра Ћорца, позвати преко Медицинског  
   факултета у Косовској Митровици. 

Доказ:  -Саслушање Јелене Паповић, на наведене околности, позвати преко  
  Медицинског факултета у Косовској Митровици. 

Доказ :  -Списак акредитованих факултета и универзитета у Републици  
  Србији. 

Напомена : Накнадно ћемо  доставити детаљнији списак примљених студената са 
неакредитованих факултета. 

IV. Надаље супротно члану 40, члану 123 и члану 126 Статуа Медицинског 
факултета у Косовској Митровици Проф. Др. Раде Грбић омогућио је свом 
братанцу, др Игору Грбићу, да само након осамнаест (18) месеци од уписа на 
докторске студије пријави тему за докторску дисертацију која му је и одобрена, 



 

иако члан 126 Статута предвиђа да студент докторских студија може пријавити 
тему докторске дисертације када упише пети (5.) семестар. А истовремено је 
многим студентима који похађају докторске студије на факултету омогућио  оверу 
семестар, а да нису присуствовали предавањима (имена студената се налазе у 
званичним документацијама факултета), чиме је извршио кривично дело 
злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 КЗ РС . 

Доказ:  -Саслушање следећих сведока на оконост наведеног противзаконитог 
  Уписа на докторске студије и пртивправне овере семестра. 

               -Ранг листа кандидата по успху на инегрисаним студијама и успеху  
  на пријемном испиту за упис у школску 2014/2015 докторске студије  
  медицинских наука. 

  - Проф. др Лепшу Жорић, из Београда, Ул. Нова скојевска бр.31/1, 

  - Проф.др Снежану Јанићијевић Худомал, из Београда, Булевар  
  Уметности бр.15/12. 

Доказ :  Статут Медицинског факултета у Косовској Митровици. 

V. Проф. Др. Раде Грбић декан Медицинског факултета у Косовској Митровици, 
примио је у радни однос супротно члану 40 Статуа Медицинског факултета у 
Косовској Митровици четрдесет (40) нових радника, који нису испуњавали услове 
по систематизацији радних места, а да при томе није добијена и прибављена 
обавезна  сагласност сходно Уредби о поступку за прибављање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава.  

Седамнаест (17) радника (ненаставног особља) у периоду од 01.10.2012.године до 
31.12.2014.године.  примљени су без расписивања конкурса и то: Ружица Ђорић, 
Венцеслав В. Апт, Анка М. Ђокић, Самарџић С.  Владимир, Милена Ђорђевић, 
Стефан С. Ђорић, Кристијан З. Аџић, Горан М. Марковић, Владислав М. Симић 
Јована Ж. Михајловић, Милена З. Јовановић, Катарина Н. Спасић, Драгослав 
Танасковић, Славица К. Ђорић, Славица М. Стефановић, Јасмина Стефановић, 
Ивана Вујовић. Не поступајући по законом прописаној процедури за 
расписивање Конкурса и примања лица у радни однос Проф. Др. Раде Грбић 
нанео је материјалну штету сви осталим лицима која би се пријавила на 
званичан и законит Конкурс, те је омогућио предходно наведеним лицима да 



 

незаконито буду примљена на радна места те да тако остваре корист која је 
проузроковна противзаконитим радњама. 

Доказ :  - Саслушање на наведене околности следећих сведока : 

   - Живојина Лј. Михајловића, шефа правне службе   
   Медицинског факултета у Косовској Митровици, позвати  
   преко Установе, 

   - Проф. др Мирјану Мирић, из Београда, Булевар Уметности  
   бр.3/41. 

Доказ :  - Статут Медицинског факултета у Косовској Митровици. 

 Доказ: - Уредба (о поступку за прибављање сагласности за ново   
  запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних  
  средстава) о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и 
  факултета за делатности које се финансирају из буџета. 

Доказ: Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  
  високошколској установи.  

VI. Проф. Раде Грбић као Декан Медицинског факултета у Косовској 
Митровици, је супротно члану 71 Закона о високом образовању и члану 165 Статуа 
Медицинског факултета у Косовској Митровици, незаконито је продужавао радни 
однос дванаест (12) сарадника у настави и то : Јелена Аритоновић, Вања Илић, 
Милош Јанићијевић, Божидар Одаловић, Славиша Матејић, Дејан Табаковић, 
Петровић Александра, Гашић Милош.  Исти је анексирајући им Уговоре и до пет 
година, супротно члану 71 Закона о Високом образовању који предвиђа да 
сарадници заснивају радни однос Уговором о  раду на период од годину дана, уз 
могућност продужења наведеног Уговора за још једну годину у току трајања 
студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. На 
описан начин Проф. Раде Грбић је нанео не малу штету свим осталим 
сарадницима у настави којима није продужио Уговоре у складу са чл.71 
Закона о Високом образовању, те омогућио противправно стицање веће 
материјалне користи наведеним сарадницима у настави.   

Доказ : - Табела запослених наставника и сарадника.  

Доказ:   - Саслушање следећих сведока на описане околности: 



 

  - Проф. др Бранка Михајловића,  из Београда, Ул.Вељка  
  Петровића бр.99, 

  - Доц. Др Милице Мијовић, из Београда, Ул.Власицка   
  бр.12/52. 

Доказ:  -Уговори о раду и незаконити Анекси Уговора о раду. 

VII. У периоду од  01.10.2012.године  до 31.12.2014.године,  Проф. Раде Грбић 
као декан Медицинског факултета у Косовској Митровици, је самовољно и  
супротно чл.70,чл.71,чл.73 и чл.74 Закона о високом образовању, затим супротно 
чл.40,чл.41,чл.161,чл.162,чл.165,чл.166, од чл.176 до чл.184 Статута Медицинског 
факултета  у Косовској Митровица, не поштујући предвиђене и прописане услове а 
који се односе на  начин и поступак избора у звање сарадника, поништио  велики 
број Конкурса. На описан начин исти је нанео већу материјалну штету 
кандидатима те су исти уложили Приговоре на процедуру Конкурса за избор у 
звање сарадника у настави и покренули парничне поступке за накнаду 
настале штете а са обзиром на чињеницу да су поступци у завршној фази 
Пресуде ћемо доставити накнадно. 

Доказ :   - Фотокопија Приговора на процедуру спровођења Конкурса за избор 
  у звање сарадника у настави за ужу научну област Ортопедија вилице  
  др Татјане Митић. 

 - Фотокопија Приговора на процедуру спровођења Конкурса за избор 
 у звање сарадника у настави за ужу научну област психијатрија 
 Мр.сци.мед.др Миријана Стојановић- Тасић. 

 - Фотокопија Приговора на процедуру спровођења Конкурса за избор 
 у звање сарадника у настави , Др.Драгана Шарановић. 

Доказ :  - Саслушање следећих сведока на наведене околности:  

  - Проф. др Анкицу Митић, из Београда, Ул.Партизанска  
  бр.102, улаз бр.1,стан бр.16. 

     - Проф. др Милоша Мирковића, из Београда, Булевар Лењина  
  бр.141/22,  

    - Проф. др Звездана Милановића, (председника Комисије за  
  пријем студената) из Београда Ул.Ђорђа Андрејевића   
  бр.19/15, 



 

 
  - Проф. др Драгицу Одаловић, из Београда, Булевар Лењина  
  бр.141/22. 

VIII. Напомињемо да су се оштећени званично обратили следећим Установама : 
Ректору Универзитета у Приштини –Косовска Митровица, Републичка инспекција 
за рад и радне ондосе Косовска Митровица, Министарство просвете науке и 
технолошког развоја Републике Србије,  те узевши у обзир обимност овде изнетих 
навода налазимо за практично да се садржај ових поднесака приложи уз Кривичну 
пријаву.  

Доказ:  - Наведени поднесци, у копији. 

  Из свега наведеног Предлажемо да надлежно тужилаштво поступајући у 
границама своје надлежности, поднесе надлежном суду Оптужни акт или 
Наредбу за предузимање одређених истражних радњи против окривљених Проф. 
Др. Радета Грбића, из Београда, Ул.Далматинска бр.099, стан бр.10, запосленог 
на месту декана Медицинског факултета у Косовској Митровици, и  проф. 
Стојана Секулића из Новог Сада, Ул.Данила Киша бр.36/43, службених лица 
запослених у државним установама, за наведена кривична дела, у оквиру којих би 
била саслушана наведена службена лица, сва предходно наведена  оштећена лица 
са приложених адреса, као и сви предложени и евентуални други сведоци и 
предузете све остале потребне истражне радње. 

 

 У Београду, дана  26.02.2015.године.                                     

         Пуномоћник: 

 

         __________________ 

         Адвокат Добрила В. Станковић 
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