Broj:

2850/2021
ZAPISNIK

18. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane
u subotu 29. svibnja 2021. u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore u
Zagrebu, Koturaška 53/II i putem aplikacije ZOOM (radi poštivanja
epidemioloških mjera).
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se prijedlog dnevnog reda s dopunom.
Ovjera zapisnika 17. sjednice UO HOK od 20. ožujka 2021. godine,
ZAKLJUČAK:
Zapisnik 17. sjednice UO HOK od 20. ožujka 2021. ovjerava se bez
primjedbi.
2. Izvješće predsjednika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HOK i Kodeksa odvjetničke etike,
ZAKLJUČAK:
Izmjene Kodeksa odvjetničke etike staviti na dnevni red Izborne redovite
godišnje Skupštine HOK 10. srpnja 2021. godine.
4. Izborna godišnja Skupština HOK 10. srpnja 2021. godine,
ZAKLJUČAK:
1. Prijedlog kandidacijske liste za predsjednika Komore članovi UO
HOK-a će utvrditi davanjem pisane suglasnosti putem e-maila nakon isteka
predkandidacijskog postupka, a prije slanja poziva za sjednicu Skupštine.
2. Izborna redovita godišnja skupština HOK će se održati u subotu,
10. srpnja 2021. s početkom u 10:30, u I. Kršnjavog 1, Hotel The Westin
Zagreb, s dnevnim redom:
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika, članova radnog predsjedništva,
zapisničara i ovjerovitelje zapisnika
2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
3. Ovjera zapisnika Skupštine Hrvatske odvjetničke komore održane
11. srpnja 2020. godine (objavljen u časopisu "Odvjetnik" br. 04/2020.)
4. Pozdravna riječ gostiju
5. Svečano uručenje Plakete „dr. Ivo Politeo“ s poveljom D.Č., odvj. u R.
6. Dodjela Nagrade Mario Kos za najbolji stručni članak objavljen u
časopisu „Odvjetnik“ za 2020. godinu
7. Izbor Izborne komisije od najmanje 7 članova
1.

Donošenje odluke o točki 7.
Izvješće predsjednika Hrvatske odvjetničke komore
Izvješće glavnog tajnika
Izvješće blagajnika
Izvješće disciplinskog tužitelja
Izvješće predsjednika Disciplinskog suda
Izvješće predsjednika Višeg disciplinskog suda
Izvješće predsjednika Odvjetničke akademije
Izvješće predsjednika Centra za mirenje
Izvješće predsjednika Udruge odvjetničkih vježbenika
Završni račun HOK-a za 2020. godinu
Financijski plan HOK-a za 2022. godinu
Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja
Rasprava o točkama 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20.
Donošenje odluka o točkama 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19. i 20.
23. Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa odvjetničke etike
24. Rasprava o točki 23.
25. Donošenje odluke o točki 23.
26. Usvajanje kandidacijske liste za izbor u tijela HOK-a (predsjednika HOKa, predsjednika i sudaca Višeg disciplinskog suda, predsjednika i sudaca
Disciplinskog suda, disciplinskog tužitelja i njegovih zamjenika, članova
Nadzornog odbora i zamjenika) te članova Vijeća Vrhovnog suda RH
27. Izbor za tijela HOK-a te članova Vijeća pri Vrhovnom sudu RH
28. Davanje razrješnice članovima tijela HOK-a kojima je istekao mandat
29. Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora te proglašenje
rezultata izbora
30. Utvrđivanje članova Upravnog odbora HOK-a i njihovih zamjenika koje
su izabrali odvjetnički zborovi
5. Dodjela nagrade “Mario Kos” za najbolji stručni članak objavljen u
časopisu "Odvjetnik",
ZAKLJUČAK:
1. UO HOK imenuje povjerenstvo u sastavu: S.P., T.M., D.M., I.H. po
položaju i D.D. za predsjednika.
2. Prijedlog povjerenstva za dodjelu nagrade „Mario Kos“ će se emailom poslati članovima UO HOK radi donošenja odluke o dodjeli nagrade
pisanim putem (e-mailom).
6. XXV. Sportske igre odvjetnika i odvj. vježbenika HOK, 23. do 26. rujna
2021. u Trogiru,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2

Izvješće blagajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
8. Financijski plan za 2022. godinu,
ZAKLJUČAK:
1. Prima se na znanje.
2. Dostaviti kao materijal uz poziv za izbornu redovitu godišnju sjednicu
Skupštine HOK 10. srpnja 2021. godine.
9. Izvješće revizijske tvrtke Revizija uzor d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj
reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu,
ZAKLJUČAK:
1. Prima se na znanje.
2. Izvješće revizijske tvrtke Revizija uzor d.o.o. iz Zagreba objaviti na
internetskoj stranici HOK do 30. lipnja 2021. godine.
10. Odobrenje troškova HOK,
1.
Plaćanje po pravomoćnoj presudi
ZAKLJUČAK:
Odobrava se isplata iznosa od 26.655,54 kn na ime glavnice te iznosa od
32.352,10 kn na ime kamata D.G., temeljem presude Županijskog suda u D.
posl. br.: Gž-747/2019-2 od 17. veljače 2021.
2. Plaćanje fakture Mit Software d.o.o. za izradu programskog rješenja
po mjeri HOK
ZAKLJUČAK:
Odobrava se isplata iznosa od 176.291,25 kuna Mit Softwere d.o.o. za
isporučene module sukladno zapisniku o izvršenju programskog rješenja od 30.
travnja 2021. godine.
11. Izvješće glavnog tajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
12. Izvješća odvjetničkih zborova,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se pisana izvješća.
13. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
14. Izvješće Odvjetničke akademije HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
15. Tumačenja Tarife, Kodeksa i dr.:
ZAKLJUČAK:
Podtočke 3. i 4. tj. Zahtjev M.S., odvj. u R. i Zahtjev OD K., K. i p. d.o.o. u
R. se spajaju radi zajedničkog rješavanja.
7.

3

Zahtjev I.V., odvj. u L. – Tarifa
ZAKLJUČAK:
Odvjetnik koji je sa strankom zaključio pisani ugovor o nagradi za rad u
razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama koje će za
stranku poduzeti (odredba Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika) ne može od stranke, sukladno odredbi Tbr. 48. st. 7.
Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, tražiti naplatu
predujma ali može tražiti naplatu eventualnih materijalnih troškova iz Glave II
Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Tbr. 44. do 47. Tarife
o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika).
2. Zahtjev M.B., odvj. u S. - Tarifa
ZAKLJUČAK:
Odvjetnik koji je za stranku sastavio ugovor o raskidu ugovora ima za
sastav takvog ugovora pravo na nagradu prema odredbi Tbr. 29. toč. 1. Tarife o
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u zavisnosti od konkretnog
slučaja.
3. Zahtjev M.S., odvj. u R. – Kodeks
4. Zahtjev OD K. K. i p. d.o.o. u R. - Kodeks
ZAKLJUČAK:
1. Ne postoji institut prigovora protiv zaključka UO HOK o tumačenju
primjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ili Kodeksa
odvjetničke etike.
2. UO HOK nije ovlašten odgovoriti na pitanje odvjetnika M.S. da li je
OD K.K. i P. d.o.o. u R. u sukobu interesa kada je nastavilo zastupati komunalno
društvo i u postupku o prijedlogu za obnovu upravnog postupka i u obnovljenom
upravnom postupku jer je već o tome odlučilo upravno tijelo na raspravi od 23.
studenoga 2020. godine.
5. Zahtjev B.S., odvj. u S. – Kodeks
ZAKLJUČAK:
B.S., odvj. u S. u konkretnom slučaju ne može preuzeti zastupanje jer bi
bio u sukobu interesa.
16. Kadrovska i materijalna pitanja HOK,
1. Zapošljavanje administrativnog referenta-daktilografa
ZAKLJUČAK:
1. Natječajna komisija u sastavu: M.J., D.D. i M.K. zadužuje se provesti
natječaj i izabrati kandidata za radno mjesto administrativni referentdaktilograf .
2. Ovlašćuje se predsjednik HOK da s izabranim kandidatom potpiše
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci za radno
mjesto administrativni referent-daktilograf.
2. Isplata regresa
1.

4

ZAKLJUČAK:
Zadužuje se računovodstvo HOK izvršiti isplatu toplog obroka i regresa
svim djelatnicima središnjice Komore sukladno prihvaćenom prijedlogu
zaključka dok će Upravni odbori zborova koji imaju zaposlenike donijeti
samostalnu odluku o isplati, po kojoj će postupiti računovodstvo HOK.
17. Izvješća odvjetničkih zborova s održanih izbornih godišnjih skupština,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se izvješća.
18. Izmjena Pravila Odvjetničkog zbora Zagreb,
ZAKLJUČAK:
Odobravaju se izmjene Pravila OZ Zagreb od 26. svibnja 2021. godine.

POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDNIK
Josip Šurjak, v.r.

M.S.
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Drugostupanjska sjednica povodom žalbi:
1. Žalba P. A., odvj. u Z. protiv rješenja IO HOK broj: 3504/2021 od 12.
travnja 2021. godine.
ZAKLJUČAK:
Odbija se žalba P. A., odvj. u Z. i potvrđuje rješenje IO HOK broj:
3504/2021 od 12. travnja 2021. godine.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

PREDSJEDATELJ
ovlašten Član Upravnog odbora
po čl. 18. st. 5. Statuta HOK
Stjepan Šporčić, v. r.

D.H.
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