Broj:

9263/2020

ZAKLJUČCI
15. sjednice Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore održane
u subotu 12. prosinca 2020. 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.
1. Pravilnik o održavanju sjednica na daljinu,
ZAKLJUČAK:
1. Donosi se Pravilnik o održavanju sjednica upravnog i izvršnog odbora
hrvatske odvjetničke komore na daljinu korištenjem odgovarajućih
audiovizualnih uređaja sljedećeg sadržaja:
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU SJEDNICA UPRAVNOG I IZVRŠNOG
ODBORA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE NA DALJINU
KORIŠTENJEM ODGOVARAJUĆIH AUDIOVIZUALNIH UREĐAJA
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način sazivanja i održavanja sjednica
Upravnog i Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na daljinu
korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja te način donošenja odluka
koje se donose na sjednicama koje se održavaju na daljinu korištenjem
odgovarajućih audiovizualnih uređaja.
Članak 2.
(1) Sjednica Upravnog i Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore može se
održati na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja
(elektronička sjednica).
(2) Sjednica se smatra elektroničkom sjednicom u slučaju da svi ili samo
pojedini članovi Upravnog ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore na
sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja izvan
mjesta održavanja sjednice.
Članak 3.
(1) Elektronička sjednica održava se iznimno, u slučaju postojanja opravdanih
okolnosti, pri čemu postojanje takvih okolnosti utvrđuje Predsjednik Hrvatske
odvjetničke komore.

(2) Elektronička sjednica saziva se na način koji je propisan Statutom Hrvatske
odvjetničke komore za sazivanje sjednice, pri čemu se članovima Upravnog
odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore uz poziv za sjednicu na
adresu njihove elektroničke pošte prijavljenu Hrvatskoj odvjetničkoj komori
dostavlja i poveznica za sudjelovanje na elektroničkoj sjednici korištenjem
odgovarajućih audiovizualnih uređaja te upute za sudjelovanje na elektroničkoj
sjednici.
(3) Članovi Upravnog odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
koji namjeravaju sudjelovati na sjednici korištenjem odgovarajućih
audiovizualnih uređaja dužni su osigurati tehničke preduvjete i to: računalo,
prijenosno računalo, tablet ili mobilni uređaj s integriranom kamerom,
mikrofonom i zvučnicima te pristup internetu.
Članak 4.
(1) Elektronička sjednica održava se na način da se u mjestu održavanja
sjednice odgovarajućim audiovizualnim uređajima osigurava istovremeni
prijenos slike i zvuka članovima koji se nalaze izvan mjesta održavanja sjednice,
a na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućeg audiovizualnog uređaja, kao
i prijem slike i zvuka s mjesta na kojem se nalaze članovi koji sudjeluju na
sjednici korištenjem odgovarajućeg audiovizualnog uređaja.
Članak 5.
(1) Članovi Upravnog odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
koji na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućeg audiovizualnog uređaja
izvan mjesta održavanja sjednice prilikom utvrđivanja prisutnih članova
potvrđuju svoje sudjelovanje navođenjem svog imena i prezimena putem
audiovizualnog uređaja.
(2) Članovi Upravnog odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore
koji na sjednici sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja, a
ne nalaze se na mjestu održavanja sjednice, smatraju se nazočnim članovima te
na jednak način sudjeluju u raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda
sjednice, kao i u glasanju i donošenju odluka.
(3) Na elektroničkoj sjednici Upravni odbor i Izvršni odbor Hrvatske
odvjetničke komore može donositi sve odluke iz svoje nadležnosti.
Članak 6.
(1) Kod donošenja odluka na elektroničkim sjednicama članovi Upravnog
odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore koji na sjednici
sudjeluju korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja a nalaze se izvan
mjesta održavanja sjednice glasaju na način da se svaki od njih korištenjem
odgovarajućeg audiovizualnog uređaja očituje o pojedinoj točki dnevnog reda o
kojoj se glasa i donosi odluka.
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(2) U zapisniku o elektroničkoj sjednici obavezno se navode podaci o članovima
Upravnog odbora ili Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore koji su na
sjednici nazočili korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
2. Objaviti Pravilnik iz točke 1 ovog zaključka na internetskim stranicama
HOK.
2. Ovjera zapisnika 14. sjednice UO HOK od 24. listopada 2020.,
ZAKLJUČAK:
Zapisnik 14. sjednice UO HOK od 24. listopada 2020. ovjerava se bez
primjedbi.
3. Izvješće predsjednika,
ZAKLJUČAK:
1. Prihvaća se izvješće.
2. Osniva se radna grupa za digitalnu transformaciju odvjetništva (Legal
tech) u sastavu VH., odvj. u Zagrebu, a za članove G.G. odvj. u Zagrebu, V.K.
odvj. u Dubrovniku, I.K. odvj. u Zagrebu i M.V. odvj. u Zagrebu.
4. ZID Zakona o odvjetništvu,
ZAKLJUČAK:
Prima se na znanje.
5. ZID Ovršnog zakona,
ZAKLJUČAK:
1. „Sve radnje popunjavanja elektronskog obrasca prijedloga za ovrhu na
glavne tražbine do 2.500,00 kn iznose 50% vrijednosti pravne radnje sastava
prijedloga za ovrhu.“
2. Tumačenje Tbr. 11. t. 2.Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad
odvjetnika dostaviti Ministru pravosuđa i uprave.
6. Događanja u organizaciji HOK,
ZAKLJUČAK:
Ovlašćuje se IO HOK odlučiti o održavanju predviđenih događanja HOKa vodeći računa o epidemiološkoj situaciji početkom 2021. godine.
7. Izvješće blagajnika,
Blagajnički izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 31. listopada 2020.
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
8. Kadrovska i materijalna pitanja HOK,
ZAKLJUČAK:
Svakom djelatniku središnjice HOK isplatit će se iznos od 5.000,00 kuna
sa osnova novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblik nagrađivanja
radnika – dodatna plaća u 2020. godini.
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Djelatnicima središnjice Hrvatske odvjetničke komore čijih 70% neto
plaće za redovni rad prelazi 5.000,00 kuna, od iznosa 5.000,00 kuna do iznosa
od 70% neto plaće za redovni rad, isplatit će se prigodna nagrada božićnica
zajedno sa pripadajućim porezima i prirezima.
Djelatnicima središnjice Hrvatske odvjetničke komore zaposlenim tijekom
2020. godine, isplatit će se razmjerni dio novčane nagrade za radne rezultate i
drugi oblik nagrađivanja radnika – dodana plaća odnosno prigodna nagrada
božićnica, razmjerno duljini trajanja rada u HOK.
Ova odluka odnosi se na djelatnike središnjice HOK, a Upravni odbori
zborova koji imaju zaposlenike moraju donijeti samostalnu odluku o visini
iznosa koji će im biti isplaćen. Računovodstvo Hrvatske odvjetničke komore iste
će isplatiti po modelu središnjice Hrvatske odvjetničke komore, u odnosu na
porezna olakšice vezano za dodatnu plaću u 2020. godini, odnosno božićnicu sa
svim porezima i prirezima koji terete isplatu.
9. Odluka o osnivanju Inventurnog povjerenstva za popis imovine i obveza
ZAKLJUČAK:
1. Sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. obaviti će se redoviti potpuni
popis:
1. Dugotrajne imovine
2. Sitnog inventara
3. Potraživanja (dugotrajnih i kratkotrajnih)
4. Novca na računima u banci i blagajni
5. Obveza (dugoročnih i kratkoročnih)
2. Organizacijom popisa rukovodi predsjednik Središnjeg inventurnog
povjerenstva.
3. Za obavljanje popisa osnivaju se slijedeća povjerenstva:
1. Središnje inventurno povjerenstvo:
M.J., odvjetnik – predsjednik, M.K., stručni suradnik – član, R.C. član,
2. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Bjelovar:
J.P., odvjetnik – predsjednik, Z.K., odvjetnik – član, Ž.O., odvjetnica
– član,
3. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Istre:
R.M.B., odvjetnik – predsjednik, M.J., odvjetnik - član, B.O., poslovna
tajnica – član,
4. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Osijek:
A.M., odvjetnik – predsjednik, M.K., odvjetnica– član , I.Đ., poslovna
tajnica – član,
5. Povjerenstvo za popis u Riječkom odvjetničkom zboru
N.B., odvjetnica – predsjednik, D.M., odvjetnik - član, S.K., poslovna
tajnica - član,
6. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru splitsko-dalmatinske
županije:
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M.J., odvjetnik – predsjednik, T.V., odvjetnik - član, I.A., poslovna
tajnica - član ,
7. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Varaždin:
H.Ž., odvjetnik – predsjednik, A.F.R., odvjetnica - član, N.L., - član,
8. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru zadarske županije:
M.P., odvjetnik – predsjednik, M.B.P., odvjetnica - član J.M.,
poslovna tajnica – član ,
9. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Koprivničkokriževačke županije:
M.K., odvjetnik – predsjednik, S.D.P., odvjetnica - član, I.V.,
odvjetnik – član,
10. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Sisak:
D.C., odvjetnik – predsjednik, A.S., odvjetnica– član, M.B., odvjetnik
– član,
11. Povjerenstvo za popis u Odvjetničkom zboru Zagreb:
D.J., odvjetnik- predsjednik, D.B., odvjetnik - član, A.Č., odvjetnik –
član,
4. Popis će se obaviti u vremenu od 15. prosinca 2020. do 31. prosinca
2020. godine.
Svi poslovi popisa u Odvjetničkim zborovima moraju biti dovršeni i
izvještaj o obavljenom popisu mora biti izrađen i dostavljen Središnjem
inventurnom povjerenstvu do 15. siječnja 2021. godine.
Središnje inventurno povjerenstvo mora dovršiti sve poslove popisa i
elaborat o obavljenom popisu mora biti izrađen i dostavljen predsjedniku do
31. siječnja 2021.godine.
10. Otpis novčane kazne i troškova disc. postupka Z.R., brisanom odvjetniku
iz Orahovice prema presudi DS-75/2016,
ZAKLJUČAK:
Otpisuje se iznos od 2.500,00 kn, kamate u iznosu od 15,44 kn i trošak
postupka od 200,00 kn Z.R. iz O., brisanom odvjetniku, temeljem Rješenja o
ovrsi Općinskog suda u V., Stalna služba u S. broj:Ovr-1343/17 od 19. prosinca
2017. godine
11. Izvješće glavnog tajnika,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
12. RA ured HOK,
ZAKLJUČAK:
Odvjetnici su od 1. siječnja 2020. godine dužni platiti Komori izradu nove
eID iskaznice i/ili odvjetničke iskaznice u slučaju traženja reizdavanja radi
gubitka, promjene prezimena, uništenja i sl. u visini stvarnog materijalnog
troška.
13. Izvještaj o tijeku izrade programskog rješenja po mjeri HOK,
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ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
14. Izvješća odvjetničkih zborova,
ZAKLJUČAK:
Prihvaćaju se pisana izvješća.
15. Izvješća odvjetničkih zborova s održanih godišnjih skupština,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
16. Izvješće Udruge odvjetničkih vježbenika HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
17. Izvješće Odvjetničke akademije HOK,
ZAKLJUČAK:
Prihvaća se izvješće.
18 . Sistematizacija tumačenja Tarife o nagradama i naknadi za rad
odvjetnika, Kodeksa odvjetničke etike i dr.
ZAKLJUČAK:
Sistematizaciju postojećih autentičnih tumačenja Tarife o nagradama i
naknadi troškova za rad odvjetnika koje je Upravni odbor HOK-a donio u
razdoblju od 6. veljače 2010. do 10. veljače 2020. objaviti na web stranici HOK.
19. Godišnja članarina zaklade dr. sc. Jadranko Crnić
ZAKLJUČAK:
Odobrava se plaćanje redovne godišnje kontribucije za 2020. „Zakladi
dr.sc. Jadranko Crnić“ u iznosu od 10.000,00 kn.
20. Dopis Pravobraniteljice za djecu DPR-004-01/20-0044 od 20. svibnja
2020. s dopunom od 15. srpnja 2020.,
ZAKLJUČAK:
1. U predmetima zastupanja maloljetne djece odvjetnik i zakonski
zastupnici djece odnosno skrbnici djece mogu zaključiti ugovor o zastupanju
prema uspjehu u sporu, temeljem odredbe Tbr. 39. toč. 3. Tarife o nagradama i
naknadi troškova za rad odvjetnika ukoliko, sukladno odredbama Obiteljskog
zakona, postoji suglasnost Centra za socijalnu skrb.
2. Potrebno je kroz edukaciju i na drugi način upozoriti odvjetnike na
obveze koje, u odnosu na raspolaganje imovinskim pravima malodobnog
djeteta, proizlaze iz Obiteljskog zakona.
3. Obavijestiti Pravobraniteljicu za djecu o ovom zaključku.
21. Tumačenje Tarife, Kodeksa i dr.:
1. Zahtjev M.S., odvj. u R. – Kodeks
ZAKLJUČAK:
O. d. K., K. i p. d.o.o. u R. bilo je u sukobu interesa kada je u postupku
pred Općinskim sudom u R. - Stalna služba u D. zastupalo predlagatelje V.J. i
Ž.J. u pojedinačnom ispravnom postupku u zk.ul…. R. jer su navedene osobe
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istodobno bile protustranke predlagatelju komunalnom društvu V. i k. d.o.o. iz R.
u upravnom postupku redi nepotpunog izvlaštenja nekretnina upisanih u zk.ul.
…. R. koji se vodio pred Uredom državne uprave ….., a koje komunalno društvo
je bilo zastupano od strane odvjetničkog društva.
O. d. K., K. i p. d.o.o. u R. nije bilo u sukobu interesa kada je tužitelje V.J.
i Ž.J. zastupalo u parnici protiv tuženika T.K. koja se vodila pred Općinskim
sudom u R. br. …. radi ispravka i utvrđenja prava vlasništva nekretnina.
2. Zahtjev S.Š., odvj. u Zagrebu – Tarifa
ZAKLJUČAK:
Očitovanje na prijedlog za određivanje privremene mjere ili na prijedlog
za osiguranje može se smatrati prigovorom protiv prijedloga za izdavanje
privremene mjere odnosno prijedloga za osiguranje te odvjetnik u takvom
slučaju ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 11. toč. 1. Tarife o
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
3. Zahtjev A.B. d.d. - Tarifa
ZAKLJUČAK:
1. Prisustvovanje skupštini vjerovnika koja treba dati odobrenje za
sklapanje nagodbe u parničnom postupku gdje se kao tužitelj sada pojavljuje
stečajna masa, a kao tuženik A.B. d.d., obračunava se sukladno odredbi Tbr. 15.
Tarife, a osnovicu za obračun čini vrijednost predmeta spora u parničnom
postupku tužitelja stečajne mase protiv tuženika A.B. d.d.
2. U parničnom postupku kojim A.B. d.d. tuži stečajnog dužnika
prisustvovanje ispitnom ročištu na kojem je doneseno rješenje o djelomično
priznatoj tražbini A.B. d.d., a djelomično osporenoj tražbini A.B. d.d.
obračunava se sukladno odredbi Tbr. 15. Tarife, a osnovicu za obračun čini
vrijednost prijavljene tražbine u stečajnu masu.
4. Zahtjev V.H., odvj. u Zagrebu – Tarifa
ZAKLJUČAK:
Ukoliko se radi o javnom trgovačkom društvu koje nema kapitala
odvjetniku prema odredbi Tbr. 29. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi
troškova za rad odvjetnika pripada nagrada u visini od 200 bodova.
Ukoliko se radi o društvu kapitala odvjetniku sukladno odredbi Tbr. 29.
toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pripada
nagrada u zavisnosti od visine kapitala.
POSLOVNI TAJNIK

PREDSJEDNIK
Josip Šurjak, v.r.

M.S.
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Drugostupanjska sjednica povodom žalbi:
1. Žalba L.B., odvj. u Zagrebu protiv rješenja IO HOK broj: 4330/20
od 3. lipnja 2020.,
ZAKLJUČAK:
Odbija se žalba L. B., odvj. u Zagrebu i potvrđuje rješenje IO HOK br.
4330/2020 od 1. lipnja 2020.godine
2. Žalba S.P.B., odvj. u Zagrebu protiv rješenja IO HOK broj: 4330/20
od 3. lipnja 2020.,
ZAKLJUČAK:
Odbacuje se žalba S. P. B., odvj. u Zagrebu, protiv rješenja IO HOK br.
4330/2020 od 1. lipnja 2020. godine kao nepravovremena.
3. Žalba D.G., brisanog odvj. iz Zagreba protiv rješenja IO HOK
broj: 6098/20 od 7. rujna 2020.
Nakon provedene rasprave, jednoglasno je donesen, sljedeći:
ZAKLJUČAK:
Odbija se žalba D. Gj. iz Zagreba od 21. rujna 2020. kao neosnovana i
potvrđuje se rješenje IO HOK br. 6098/2020 od 07. rujna 2019.

POSLOVNI TAJNIK

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

D.H.
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