PRAVILNIK HRVATSKOG ODVJETNIČKOG KLUBA
(urednički pročišćeni tekst)
Članak 1.
Hrvatska odvjetnička komora ( u daljnjem tekstu: Komora) osnivač
je Hrvatskog odvjetničkog Kluba (u daljnjem tekstu: Klub).
Hrvatski odvjetnički Klub osniva se radi poticanja zajedništva unutar
Hrvatske odvjetničke komore i među članovima Kluba.
Članak 2.
Klub koristi veliku dvoranu i prostor ispred velike dvorane
Hrvatskog odvjetničkog doma u vrijeme kada se u tom prostoru ne
odvijaju aktivnosti Komore.
Članak 3.
Klub čine redoviti članovi, pridruženi članovi,izvanredni članovi i
počasni članovi.
Redoviti članovi su odvjetnici, članovi Hrvatske odvjetničke komore.
Pridruženi članovi su odvjetnički vježbenici koje odvjetnici kod kojih
obavljaju vježbu predlože za članove i jamče za njih plaćanje troškova
načinjenih u Klubu.
Izvanredni članovi su bivši odvjetnici koji na osobni zahtjev žele biti
članovi Kluba. Izvanredno članstvo mora se obnavljati svake godine na
osobni zahtjev.
Počasni članovi Kluba su osobe koje Izvršni odbor Komore predloži,
a Upravni odbor Komore potvrdi većinom glasova nazočnih.
Počasno članstvo obnavlja se svake godine na prijedlog Izvršnog
odbora Komore, a potvrđuje ga Upravni odbor Komore.
Članak 4.
Članovi Kluba mogu se koristiti prostorijama Kluba i ugostiteljskim
uslugama Kluba u vrijeme kada je Klub otvoren. Izvršni odbor Komore
određuje vrijeme kada je Klub otvoren i o tome izvješćuje članove u
časopisu ”Odvjetnik” ili na WEB stranici Hrvatske odvjetničke komore.
Članak 5.
Samo član Kluba može naručivati ugostiteljske usluge u Klubu.
Prilikom naručivanja ugostiteljskih usluga član Kluba je dužan pokazati

svoju odvjetničku, vježbeničku ili osobnu iskaznicu osoblju Kluba i dati
broj iskaznice, u protivnom, osoblju Kluba nije dopušteno pružiti
ugostiteljske usluge.
Prilikom odlaska iz Kluba član je dužan potpisati račun na kojem
mora biti naznačen njegov broj iskaznice, vrsta i cijena konzumacije koju
je imao u Klubu, te broj žiro računa na koji je dužan platiti račun u roku
od 8 dana. Jedan primjerak računa dobiva član, a tri primjerka ostaju u
Klubu. Uz svaku konzumciju u Klubu zaračunava se i servis u visini od
12%. Neplaćanje računa u roku povlači zaračunavanje kamata i prekršaj
je u smislu ovog Pravilnika.
Gotovinsko plaćanje u Klubu nije dopušteno i prekršaj je u smislu
ovog Pravilnika.
Članak 6.
Članovi Kluba moraju se u prostorijama Kluba ponašati u skladu s
najstrožim mjerilima lijepa ponašanja. Nije dopušteno ući u prostorije
Kluba u pripitom ili pijanom stanju niti se opiti u Klubu. U Klubu nije
dopušteno kartanje, igranje šaha ili drugih igara. Nepoštivanje bilo koje
odredbe ovoga članka prekršaj je u smislu ovoga Pravilnika.
Članak 7.
Članovi Kluba dužni su se međusobno i prema osoblju Kluba
odnositi s poštovanjem. Svaki je sukob među članovima Kluba ili s
osobljem Kuba zabranjen i prekršaj je u smislu ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Član Kluba može u Klub dovesti i svoje goste. Član Kluba odgovara
za ponašanje svojih gostiju. Ako gost učini bilo koji prekršaj u smislu
ovog Pravilnika, posljedice takva ponašanja snosi član Kluba i prekršaj će
se pripisati njemu.
Članak 9.
Za bilo koji prekršaj u smislu ovoga Pravilnika članovi snose
sljedeće posljedice:
Za prvi prekršaj pisanu opomenu Izvršnog odbora Komore.
Za drugi prekršaj pisanu opomenu Komore, pred suspenziju.
Za treći prekršaj suspenziju članstva od mjesec dana koju izriče
Izvršni odbor Komore.
Za četvrti prekršaj suspenziju članstva na šest mjeseci koju izriče
Izvršni odbor Komore.
Za peti prekršaj suspeziju članstva na godinu dana koju izriče Izvršni
odbor Komore.

Za šesti prekršaj suspenziju članstva na pet godina koju izriče
Upravni odbor Komore.
Za sedmi prekršaj Upravni odbor Komore oduzima članu pravo na
članstvo u Klubu.
Organ koji izriče sankciju ujedno utvrđuje i prekršaj.
Protiv odluke o prekršaju nema žalbe.
Članak 11 .
Za izmjene i dopune ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor
Hrvatske odvjetničke komore. Ovaj Pravilnik i njegove izmjene i dopune
stupaju na snagu danom objave na WEB stranici Hrvatske odvjetničke
komore.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST
Izmjena Pravilnika Hrvatskog odvjetničkog Kluba
(Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore, 27.listopada 2012.g.)
Članak 7.
Ova izmjena Pravilnika stupa na snagu danom objave na WEB stranici
Hrvatske odvjetničke komore.
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Pročišćeni tekst sadrži Pravilnik Hrvatskog odvjetničkog Kluba koji je donio Upravni
odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 25. lipnja 1994.g. i izmjene
tog Pravilnika koje je donio Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici
održanoj 27. Listopada 2012.g.

